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الرحمة يف الإ�سالم
واأثرها يف اجلزاء اجلنائي

إعداد: 
د. أحمد أحمد صالح الطويلي
أستاذ مساعد بجامعة جنران



6



7

املقدمة

آله  وعلى  للعاملني  رحمة  املبعوث  على  والسالم  والصالة  هلل  احلمد 
وصحبه أجمعني وبعد: 

أنها  حيث  بالغة  بعناية  اإلسالم  في  األخالقية  القيم  حظيت  فقد 
تعد الركيزة األساسية التي يقوم عليها بناء الشخصية املسلمة، كما أن 
تطبيق األخالق اإلسالمية في واقع أي مجتمع يكون سببا في حمايته 
الناس جتاه  التي تضبط سلوك  واالنحالل، فاألخالق هي  االنهيار  من 

بعضهم البعض مما يحقق السعادة للجميع وتنتشر احملبة فيما بينهم.
فإن  اإلنسان  في  الروحي  اجلانب  متثل  األخالقية  القيم  كانت  وإذا 
القيم السلوكية متثل اجلانب العملي فيه باعتبار أن السلوك هو املظهر 
من  معرفته  ميكن  الشخص  أخالق  على  فاحلكم  لألخالق،  اخلارجي 

خالل سلوكه فالسلوك دليل األخالق ورمز له وعنوانه.
بالقيم واألخالق  وقد قامت احلضارة اإلسالمية وسادت بني األمم 

احلميدة حني طبقتها كمنهج عملي ترجمه املسلمون في سلوكهم.
باألخالق  متثلهم  عليه  يقوم  الذي  األساس  فإن  ذلك  في  عجب  وال 
احلميدة يرجع إلى أن الرسول S إمنا بعث ليتمم مكارم األخالق كما 
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جاء في احلديث الصحيح: “إمنا بعثت ألمتم صالح األخالق”)1(.
بالقيم  زاخرة  والسنة-  -الكتاب  مبصدريها  اإلسالمية  والشريعة 
والكنوز األخالقية التي لو طبقت في واقع أي مجتمع لكانت سببا في 

نهضته وتقدمه فضال عن اختفاء اجلرمية منه.
ومن أعظم القيم األخالقية السلوكية في اإلسالم قيمة الرحمة والتي 
تعد من أعظم األخالق التي جاء بها اإلسالم ودعا إليها، كما أن التخلق 
املودة واحملبة  الناس يعد من أعظم األبواب جللب  التعامل بني  بها في 

بينهم، وذلك الرتباطها بكثير من مكارم األخالق مثل العفو والتسامح.
وسوف نحصر حديثنا في هذا البحث حول قيمة الرحمة وأثرها في 
مجال من أهم مجاالت التشريع اإلسالمي وهو املتعلق باجلزاء اجلنائي 
والذي سنحصره في جرائم احلدود وجرائم القصاص باعتبارها عقوبات 
اإلسالمية،  الشريعة  في  الرحمة  قيمة  إبراز  خالل  من  وذلك  مقدرة، 
وأهميتها، وأثر تطبيقها في اجلزاء اجلنائي، باإلضافة إلى سبل تطبيقها 
في الواقع العملي، وذلك حال ملشكلة تفشي احلقد وحب االنتقام والثأر 
املتفشي بني الناس بإبراز النصوص والتوجيهات اإلسالمية في القرآن 

الكرمي والسنة النبوية والتي تدعو إلى الرحمة والتراحم بني الناس.

أهمية املوضوع:
تظهر أهمية املوضوع في عدة أمور أهمها: 

الناس . 1 بحياة  املتعلقة  املوضوعات  أهم  من  موضوعا  يناقش  أنه 
وهو اجلزاء اجلنائي.

أنه يبرز مظاهر الرحمة في اجلزاء اجلنائي عموما وخصوصا.. 2

البخاري، األدب املفرد، 104/1.   )1(
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ظاهرة . 3 تفشي  مشكلة  ملواجهة  العملية  احللول  بعض  يقدم  أنه 
احلقد وحب االنتقام والثأر عند بعض الناس.

أهداف البحث:
يهدف هذا البحث إلى حتقيق األمور التالية: 

التأصيل ملفهوم الرحمة في اجلزاء اجلنائي.. 1
بيان املنهج اإلسالمي في تعزيز قيمة الرحمة في اجلزاء اجلنائي.. 2
بيان أهمية تطبيق قيمة الرحمة وأثرها في حياة الناس.. 3
بيان سبل تفعيل قيمة الرحمة في مجال اجلزاء اجلنائي.. 4

منهج البحث: 
يعتمد هذا البحث على املنهج االستقرائي التحليلي، وذلك من خالل 
مجال  في  النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  في  الواردة  النصوص  دراسة 
الرحمة  قيمة  لتفعيل  املناسبة  الوسائل  إبراز  محاولة  ثم  ومن  الرحمة، 

وتطبيقها في اجلزاء اجلنائي.

تساؤالت البحث:
يحاول البحث اإلجابة عن التساؤالت التالية: 

ما املقصود بالرحمة في اجلزاء اجلنائي؟ وماهو منهج اإلسالم . 1
في ذلك؟

في . 2 ذلك  أثر  وما  الرحمة في اجلزاء اجلنائي،  تطبيق  أهمية  ما 
حياة الناس؟

كيف تعامل اإلسالم مع مرتكب اجلرمية عند توقيع العقوبة عليه.. 3
ماهي سبل تفعيل قيمة الرحمة والتراحم بني الناس؟. 4
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خطة البحث: 
 سوف نبحث موضوع الرحمة في وأثره في اجلزاء اجلنائي من خالل 

مطلب متهيدي وأربعة مباحث على النحو اآلتي: 
املطلب التمهيدي: التعريف مبصطلحات البحث.

الفرع األول: املقصود بالرحمة.
الفرع الثاني: املقصود باجلزاء اجلنائي.

الفرع الثالث: التعريف باجلزاء اجلنائي باعتباره مركبا إضافيا.
املبحث األول: أهمية الرحمة ومدى حاجة الناس إليها.

املطلب األول: أهمية الرحمة.
املطلب الثاني: مدى حاجة الناس للرحمة.

املبحث الثاني: مظاهر الرحمة في اجلزاء اجلنائي.
املطلب األول: مظاهر الرحمة في احلدود.

املطلب الثاني: مظاهر الرحمة في القصاص.
 املبحث الثالث: أثر تطبيق الرحمة في اجلزاء اجلنائي.

املطلب ألول: أثر تطبيق الرحمة في عقوبات احلدود.
املطلب الثاني: أثر تطبيق الرحمة في عقوبة القصاص.

املبحث الرابع: سبل تفعيل الرحمة في اجلزاء اجلنائي.
املطلب األول: السبل العامة لتفعيل الرحمة في اجلزاء اجلنائي.

املطلب الثاني: السبل اخلاصة لتفعيل الرحمة في اجلزاء اجلنائي.
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املطلب التمهيدي
التعريف مبصطلحات البحث

الفرع األول
املقصود بالرحمة

َرِحْمتُُه  وقد  مثله،  واملرحمة  ف)1(،  والتََّعطُّ ُة  قَّ الرِّ اللغة:  في  الرحمة 
ْمُت عليه، وهي عند العرب: رقة القلب وعطفه، وتراحم القوم: َرِحَم  وتََرحَّ

بعضهم بعًضا، وقد تطلق الرحمة على ماتقع به مثل الرزق والغيث)2(.
رّقة  ْحَمُة  »والرَّ األصفهاني:  الراغب  قال  االصطالح:  في  الّرحمة 
اجملّردة،  الّرّقة  في  تارة  تستعمل  وقد  الَْمْرُحوِم،  إلى  اإلحسان  تقتضي 
وتارة في اإلحسان اجملّرد عن الّرّقة، نحو: َرِحَم اهلل فالنا. وإذا وصف 
بها الباري فليس يراد بها إالَّ اإلحسان اجملّرد دون الّرّقة، وعلى هذا روي 

ْحَمَة من اهلل إنعام وإفضال، ومن اآلدمّيني رّقة وتعّطف«)3(. أّن الرَّ
ْحَمة َحالَة وجدانية تعرض َغاِلبا ملن ِبِه رقة الْقلب، َوتَكون  وقيل: »الرَّ

ْحَسان«)4(. مبدأ لالنعطاف النفساني الَِّذي ُهَو مبدأ اإْلِ

ينظر مختار الصحاح، الرازي، ص 120.   )1(
ينظر لسان العرب، ابن منظور، 230/12.   )2(

أنظر املفردات في غريب القرآن، الراغب األصفهاني، ص 347.   )3(
أنظر الكليات معجم في املصطلحات والفروق اللغوية، الكفوي، ص471.   )4(
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أو  القلب، يالمسها األلم حينما تدرك احلواس  ة في  »ِرقَّ وقيل هي: 
رور حينما  يتصور الفكر وجود األلم عند شخص آخر؛ أو يالمسها السُّ
عند  املسرة  وجود  الفكر  يتصور  أو  باحلواس  تدرك  أو  احلواس  تدرك 

شخص آخر«)1(. 

الفرع الثاني
املقصود باجلزاء اجلنائي

وجزاه  جزاء،  وعليه  به  وجزاه  الشيء،  على  املكافأة  لغة)2(:  اجلزاء 
قال  عقابا،  ويكون  ثوابا  يكون  اجلزاء  الهيثم:  أبو  قال  وجزاء،  مجازاة 

تعالى: )ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ( ]يو�سف[.
وما  واجلرم  الذنب  وهي  الشر،  من  يكتسب  ملا  إسم  لغًة:  واجلناية 
يفعله اإلنسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا واآلخرة، 

مأخوذة من جني الثمر وهو أخذه من شجره )3(.
وشرعا: » كل فعل محظور يتضمن ضرارا على النفس أو غيرها)4(. 
وقيل هي: » كل فعل محظور يتضمن ضرارا، وغلبت في ألسنة الفقهاء 

على اجلرح والقطع والقتل)5(.
قال ابن قدامة رحمه اهلل »اجلناية كل فعل عدوان على نفس أو مال 

ولكنها في العرف مخصوصة مبا يحصل فيه التعدي على األبدان«)6(.

أنظر األخالق اإلسالمية وأسسها، عبدالرحمن امليداني، 5/2.   )1(
أنظر لسان العرب، ابن منظور، 143/14.   )2(

املرجع السابق، 154/14.   )3(
أنظر التعريفات، اجلرجاني، ص79.   )4(

أنظر التوقيف على مهمات التعاريف، املناوي، ص131.   )5(
أنظر املغني، ابن قدامة، 319/9.   )6(
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الفرع الثالث
التعريف باجلزاء اجلنائي باعتباره مركبا إضافيا

» رد  بأنه:  باعتباره مركبا إضافيا قيل  وفي تعريف اجلزاء اجلنائي 
الذي  والنهي  األمر  مخالفة  على  الشرع  يرتبه  الذي  االجتماعي  الفعل 
خالل  من  اجلنائي  اجلزاء  عرف  كما  اجلنائية«)1(.  القاعدة  عيه  تنص 
عن  للردع  الشارع  وضعه  الذي  اجلزاء   « بأنها:  عرفت  حيث  العقوبة: 
 « بأنها:  العقوبة  عرفت  كما  به«)2(،  أمر  ما  وترك  عنه  مانهى  ارتكاب 
وقسم  الشارع«)3(،  أمر  عصيان  على  اجلماعة  ملصلحة  املقرر  اجلزاء 
فقهاء الشريعة العقوبات الشرعية بناء على تقسيمهم للجرائم إلى ثالثة 
العقوبات  وهذه  والتعازير)4(،  والديات،  والقصاص  احلدود،  أقسام هي 
منها عقوبات مقدرة شرعا حقا هلل  وهي املتمثلة في احلدود، وعدها 
الفقهاء سبعة)5( هي: الردة، والزنا، والقذف، والسرقة، وشرب اخلمر، 
واحلرابة، والبغي، ومنها ماكانت عقوبات مقدرة شرعا حقا للعبد وهي 
املتمثلة في القصاص والديات، أما التعازير فهي العقوبات التي جعلت 
الشريعة اإلسالمية أمر تقديرها لسلطة ولي األمر أو القاضي اجملتهد)6(.

أنظر شرح قانون العقوبات، طه، محمود أحمد، 197/3.   )1(
أنظر العقوبة في الفقه اإلسالمي، أحمد فتحي بهنسي، ص13.   )2(

أنظر التشريع اجلنائي اإلسالمي، عبدالقادر عودة، 609/1.   )3(
املرجع السابق، 78/1.   )4(

ينظر بدائع الصنائع، الكاساني، 33/7.   )5(
ينظر العقوبة، محمد أبو زهرة، ص69.   )6(
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املبحث األول
 أهمية الرحمة ومدى حاجة الناس إليها

ومدى  الرحمة  ألهمية  اهلل   مبشيئة  املبحث  هذا  في  سنتعرض 
حاجة الناس إليها من خالل املطلبني التاليني: 

املطلب األول
أهمية الرحمة

وألهميتها  اإلسالم،  إليها  دعا  التي  األخالق  أعظم  من  الرحمة  تعد 
وردت كلمة الرحمة ومشتقاتها في القرآن الكرمي حوالي 340 مرة، فجميع 
بكثير من مكارم ألخالق  الرحمة  ارتباط  إلى  تشير  الشرعية  النصوص 
الرحمة،  وأساسها  إال  إنسانية  أو  اجتماعية  رابطة  أو  معاملة  من  فما 

وقد اتصف املولى  بالرحمة في قوله تعالى: )ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ( ]الأعراف:156[.

كما أنه  بعث نبيه محمد S رحمة للعاملني في قوله تعالى: )ک  
ک  گ گ  گگ( ]الأنبياء[، وجاء في احلديث عن أبي هريرة 

 عن النبي S أنه قال: “إمنا أنا رحمة مهداة”)1(.

أنظر شعب اإلميان، البيهقي، 44/3، وصححه األلباني، مشكاة املصابيح، 1615/3، برقم 5800.   )1(
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وتكمن أهمية الرحمة أيضا في كونها شعوًرا وسلوًكا معا، فإذا لم يثمر 
في  الرحمة  إن  قيل  وقد  لها،  معنى  عملًيا فال  بالرحمة سلوًكا  الشعور 
اجلزء الشعوري هي: رقة القلب، وفي اجلانب العملي: صورة من صور 
الكرمي  القرآن  أكده  الشعوري  اإلحسان عند االستطاعة، ففي اجلانب 

في قوله تعالى: )پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ   ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  

ڃ  ڃ  چ( ]اآل عمران:159[. 
وفي اجلانب السلوكي أكدته السنة النبوية في قوله S: عن أبي موسى 
تراحموا”  اجلنة حتى  تدخلوا  ال  بيده  نفسي  والذي   ..“  : األشعري 
قالوا: يا رسول اهلل كلنا رحيم. قال: “إنه ليس برحمة أحدكم ولكن رحمة 

العامة رحمة العامة”)1(.
مظاهر  لها  وإمنا  لها  أثر  ال  نفسية  عاطفة  مجرد  ليست  فالرحمة 

حقيقية في الواقع العملي منها العفو عن الناس ومساعدة الفقراء)2(.
وإذا خلى القلب من الرحمة كانت القسوة هي السائدة، وقد ذم اهلل أقواما 

لقسوة قلوبهم، قال تعالى: )ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ  
ڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  
ۓڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅۅ( ]البقرة[. 
اهلل: “أي يبست وجفت، وجفاف القلب خروج الرحمة  قال البغوي رحمه 

واللني عنه”)3(.
وانعدام الرحمة في اإلنسان هي عالمة من عالمات الشقاء، واليترفع 
 ،568 ع  عزام،  عادل  إميان   ،S الرسول  خلق  في  الرحمة  فقه  اإلسالمي،  الوعي  مجلة  ينظر    )1(
11، 12/ 2012م. واحلديث رواه احلاكم في املستدرك على الصحيحني، 282/4، برقم 7389، 

وحسنه األلباني في صحيح الترغيب والترهيب، 2251/2، برقم 2253.
ينظر موسوعة األخالق والوهد والرقائق، ياسر عبدالرحمن، 1/ 374.   )2(

أنظر تفسير البغوي، البغوي، 132/1.   )3(
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عنها إال من ملئ قلبه حسدا وحقدا وبغضا واملسلم اليكون كذلك كما جاء 
في احلديث: عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل S: “ ال تنزع الرحمة 
أن  بها  التخلق  وضرورة  الرحمة  أهمية  من  يزيد  ومما  شقي”)1(.  من  إال 
مجالها في اإلسالم واسع الحدود له فهو يشمل كل شيء ابتداء باإلنسان 

وانتهاء بالنبات.

املطلب الثاني
مدى حاجة الناس للرحمة

فهو  بجالله وعظمته،  مايليق  على  له  تثبت  املولى   الرحمة: صفة 
سبحانه الرحمن الرحيم كما وصف نفسه في أول سورة افتتح بها القرآن 
الكرمي تأكيدا لعباده أن رحمته مقدمة على غضبه كما جاء في احلديث: 
عن أبي هريرة  عن النبي S قال: “إن اهلل ملا قضى اخللق، كتب عنده 
فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي”)2(، ورحمة اهلل  وسعت كل شيء 

)ٿ  ٹ  ٹ   تعالى:  قال  خلقه،  عامة شملت جميع  رحمة  فهي 
)ۈ   تعالى:  قال  البشر،  بيد  بيده وحده  ال  ]الأعراف:156[، وهي  ٹ( 
ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ          

وئۇئ( ]فاطر[.
ويتعاطفون  يتراحمون  فبها  عليها،  عباده  اهلل  فطر  فطرة  والرحمة 
، فهي وسيلة للتقرب إلى اهلل  وسبب  فيما بينهم ابتغاء رحمة اهلل 
 :S لرحمته، جاء في احلديث عن جرير بن عبداهلل قال: قال رسول اهلل
“ ال يرحم اهلل من ال يرحم الناس”)3(، وجاء في احلديث عن عبداهلل بن 
أخرجه أحمد في مسنده، 439/15، برقم 9702، وحسنه األلباني، مشكاة املصابيح، 1387/3،    )1(

برقم 4968.
أخرجه البخاري في صحيحه، 125/9، رقم 7422.   )2(
أخرجه البخاري في صحيحه، 115/9، رقم 7376.   )3(
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عمرو قال: قال رسول اهلل S: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من 
في األرض يرحمكم من في السماء، الرحم شجنة)1( من الرحمن، فمن 

وصلها وصله اهلل ومن قطعها قطعه اهلل)2(.
لتحقيق  وأحكامه  تعاليمه  جاءت  حيث  الرحمة  دين  اإلسالم  أن  كما 
اخلير والعدل للناس جميعا، والرحمة أصل يتفرع عنه الكثير من األخالق 
اجلانب،  ولني  الناس،  بني  والتعاطف  والتسامح،  العفو  مثل  اإلسالمية 
وصلة الرحم، وفي كل ذلك تكمن حاجة الناس إلى الرحمة ألن عكسها 
الناس  بني  ولتطبيقه  واألحقاد،  والضغينة  والفضاضة  والغلظة  القسوة 
أصبحت  فحني  بينهم،  الشمل  جلمع  وسيلة  فهو  حياتهم  في  كبير  أثر 
الناس في عصرنا احلاضر  التعامل بني  الغالبة في  السمة  القسوة هي 
كانت احلاجة ماسة لتطبيق خلق الرحمة في الواقع العملي على اعتبار 
أن مجالها في اإلسالم واسع الحدود له يشمل كل شيء ابتداء باإلنسان 
مرورا باحليوان وانتهاء بالنبات، وقد وردت في السنة النبوية الكثير من 
األحاديث التي حتث على التخلق بالرحمة والتراحم في كل شيء حتى في 

حالة احلرب، والذي المجال للحديث عنه هنا.
تثمر  ألنها  الرحمة  بقيمة  التخلق  إلى  احلاجة  أمس  في  كله  فالعالم 
وتزال  النفوس،  وتتآلف  القلوب  جتتمع  وبها  الناس،  بني  واحملبة  األلفة 
األحقاد والضغائن التي في الصدور، كما أن تطبيقها في واقعهم العملي 
يسهم في حتقيق السلم االجتماعي وإشاعة األمن بني أفراد اجملتمع ويزيل 

اخلصومة فيما بينهم فإنه حني غابت عن حياتهم انتشرت اجلرمية.

الشجنة: القرابة املشتبكة، لسان العرب، 233/13.   )1(
األلباني، سلسلة  وقال حديث حسن صحيح، وصححه  رقم 1924،  الترمذي، 388/3،  أخرجه    )2(

األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها، 595/2، برقم 925.
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املبحث الثاني
مظاهر الرحمة في اجلزاء اجلنائي

متهيد وتقسيم: 
ليس املقصود بالرحمة هنا الرفق باألشرار الذين يسعون لتقويض أمن 
اجملتمع واستقراره، فمن ارتكب جرمية البد وأن يعاقب عليها فمن اليَرحم 
اليُرحم، كما أن الرأفة في هذا املقام تتنافى مع اإلميان باهلل  واليوم 

ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ    )ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   اآلية)1(:  في  جاء  كما  اآلخر 
ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ  ڄ  

ڄ  ڃڃ( ]النور[. 
بها  التي جاء اإلسالم  العامة  الرحمة  املقصودة هنا هي  الرحمة  وإمنا 
والتي المتنع إقامة احلد أو القصاص، فالعقوبة في حد ذاتها رحمة للناس 
في  فهي  اجملتمع،  أفراد  من  لغيره  أو  اجلرمية،  ارتكب  ملن  سواء  أجمعني 
أموال  وحلماية  واالستقرار،  والطمأنينة  األمن  لشيوع  سبب  اجملتمع  حق 
الناس ودمائهم وأعراضهم، وهي في حق اجملرم سبب لصالحه، وردعه عن 
ارتكاب اجلرمية مرة أخرى، وكفارة له، فقد شرع اهلل  العقوبات جميعها 
رحمة باجملتمع وصيانة له من العابثني واملفسدين، وسواء كانت حدودا أو 
قصاصا فهي قائمة على العدل والرحمة، فالرحمة من لوازم العدل وثمرة 

من ثمراته وال يكون عدل إال ومعه الرحمة العامة)2(.
ينظر العقوبة، أبو زهرة، ص 12.   )1(

أبو اخلير، موقع موسوعة  التشريع اجلنائي في القصاص، السيد مصطفى أحمد  ينظر رائعة    )2(
http://m.quran-m.com اإلعجاز العلمي في القرآن والسنة
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وسوف نتحدث فيما يلي عن أهم مظاهر الرحمة في عقوبات احلدود 
وفي عقوبات القصاص وذلك في مطلبني: 

املطلب األول
مظاهر الرحمة في احلدود

من  باجلاني  والرأفة  الرحمة  من  نوعا  االسالمية  الشريعة  أضفت 
خالل تشريع السماحة واليسر في تطبيق احلدود وتتمثل مظاهر الرحمة 
في عقوبات احلدود في جانبني مظاهر عامه ومظاهر خاصة وسنحاول 

ذكر أهمها في فرعني على النحو اآلتي: 

الفرع األول: املظاهر العامة: 
ويقصد باملظاهر العامة املتعلقة بجميع اجلرائم وميكن إجمالها فيما 

يأتي: 
الهدف من تشريع العقوبات عامة واحلدود خاصة هو حتقيق األمن . 1

واالستقرار والطمأنينة في اجملتمع وتطهيره من اجملرمني والعناصر 
الشاذة ليأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم.

العقوبات احلديه ال تقام إال في نطاق ضيق وهي محدودة جدا ملا . 2
أحيطت به من التشديد في إثباتها.

سياسة االسالم في احلدود قائمه على مبدأ الستر وليس الفضح . 3
حلديث  األمر  ولي  إلى  تصل  مالم  الناس  عورات  وتتبع  والتهمه 
عبداهلل بن عمرو بن العاص، أن رسول اهلل S قال: »تعافوا احلدود 
فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب«)1(، كذلك حديث أنس بن 
أخرجه أبو داوود، 133/4، برقم 4376، وصححه االلباني، مشكاة املصابيح، 1061/2، برقم 3568.   )1(
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، قال: كنت عند النبي S فجاءه رجل فقال: يا رسول اهلل،  مالك 
إني أصبت حدا فأقمه علي، قال: ولم يسأله عنه، قال: وحضرت 
الصالة، فصلى مع النبي S، فلما قضى النبي S الصالة، قام 
اهلل، إني أصبت حدا، فأقم فّي كتاب  إليه الرجل فقال: يا رسول 
اهلل، قال: »أليس قد صليت معنا« قال: نعم، قال: “فإن اهلل قد غفر 

لك ذنبك، أو قال: حدك”)1(. 
النهي عن إقامة احلد أو العقوبة البدنيه على املريض حتى يبرأ . 4

حلديث: سعد بن عبيدة، عن أبي عبدالرحمن، قال: خطب علي، 
فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم احلد، من أحصن منهم، 
ومن لم يحصن...)2(. كما أن العقوبة ال تقام اال في وقت اعتدال 
الهواء فال تقام في احلر الشديد أو البرد الشديد خشيه هالك 

املعاقب باستثناء عقوبة القتل)3(. 
املسئولية . 5 من  واختياره  إدراكه  فقد  من  إعفاء  اإلسالم  رحمة  من 

اجلنائية، ألن أساس املسئولية في الشريعة اإلسالمية هي اإلدراك 
أواجملنون  أواملعتوه  كالصغير  العقل؛  فقاصري  االختيار)4(،  وحرية 
شرعية  من  املقصود  املعنى  النعدام  وذلك  احلد،  عليهم  اليقام 
العقوبة في حقهم حتت ظل هذا القصور العقلي، وهو ردع اجلاني 
عن اجلناية، وألن اجلناية تعتمد القصد الصحيح وهؤالء ال قصد 
لهم)5(، وقد ورد في احلديث مايؤكد ذلك حيث أتي عمر بامرأة قد 
، فأخذها فخلى سبيلها، فأخبر  فجرت، فأمر برجمها، فمر علي 

أخرجه البخاري في صحيحه، 166/8، برقم 6823.   )1(
أخرجه مسلم في صحيحه، 1330/3، برقم 1705.   )2(
ينظر التشريع اجلنائي، عبدالقادر عوده، 763/1.    )3(

املرجع السابق، 391/1.   )4(
ينظر اجلنايات في الفقه اإلسالمي، حسن الشاذلي، ص38.   )5(
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، فقال: يا أمير املؤمنني،  عمر، قال: ادعوا لي عليا، فجاء علي 
لقد علمت أن رسول اهلل S قال: »رفع القلم عن ثالثة، عن الصبي 

حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن املعتوه حتى يبرأ«)1(.
كذلك احلال في املكره واملضطر فهما فاقدان الختيارهما وبالتالي . 6

المسئولية عليهما، حلديث: ابن عباس  عن النبي S قال: »إن 
اهلل وضع عن أمتي اخلطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه«)2(.

كذلك ال حّد على َمن فقد إرادته بسبب يعذر به؛ كجهل باحلرمة 
أو العقوبة إذا توافرت شروطه، أو نوم، أو إغماء، أو سكر مبباح 

كاخملطئ والناسي واملكره واجلاهل)3(.
من قواعد العقوبة في الشريعة االسالمية العمل مببدأ شخصيه . 7

العقوبة فإذا تقررت عقوبة على اجلاني أيا كانت تلك العقوبة فال 
يجوز أن تتعدى إلى غيره من أقاربه بأي حال لقوله تعالى: )ژ  

ڑ  ڑ  ک  کک( ]الزمر:7[.
ألنه . 8 ينيبه،  من  أو  لإلمام  إال  اليجوز  احلديه  العقوبات  استيفاء 

اليُؤَمن في استيفائها من احليف والزيادة على الواجب)4(. 
من القواعد الفقهية التي أجمع عليها الفقهاء واألئمة درء احلدود . 9

بالشبهات ومعنى ذلك أن أي احتمال لعدم اكتمال شروط إقامه 
احلد فإنه يسقطه عن اجلاني وال يقام عليه احلد حلديث عائشة 
 قالت: قال رسول اهلل S: “ادرءوا احلدود عن املسلمني ما 
أخرجه أبو داود، 140/4، برقم 4402، والترمذي، 84/3، برقم 1423، وصححه األلباني، مشكاة    )1(

املصابيح، 980/2، برقم 3287.
برقم 15094،  البيهقي في سننه، 584/7،  برقم 2054،  ماجة في سننه، 659/1،  ابن  أخرجه    )2(

وصححه األلباني، مشكاة املصابيح، 1771/3، برقم 6293.
ينظر اجلنايات في الفقه اإلسالمي، حسن الشاذلي، ص 38.   )3(

ينظر التشريع اجلنائي، عبدالقادر عوده، 755/1.   )4(
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استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن االمام إن يخطئ 
في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة”)1(. 

من رحمه اهلل  باجملرم في جرائم احلدود - أنها تكفر ذنب . 10
اجملرم وتطهره من دنس اجلرمية فيلقى اهلل وقد َطُهَر من خطيئته، 
يؤكد ذلك حديث عمران بن حصني أن امرأة من جهينة أتت نبي 
اهلل، أصبت حدا،  S وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا نبي  اهلل 
فأقمه علي، فدعا نبي اهلل S وليها، فقال: »أحسن إليها، فإذا 
S، فشكت عليها  اهلل  وضعت فأتني بها«، ففعل، فأمر بها نبي 
ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها، فقال له عمر: تصلي 
عليها يا نبي اهلل وقد زنت؟ فقال: »لقد تابت توبة لو قسمت بني 
سبعني من أهل املدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن 

؟«)2(.  جادت بنفسها هلل 
يقول ابن القيم: » بلغ من رحمة اهلل  وجوده أن جعل العقوبات 
باجلنايات  املؤاخذة  عنهم  تزيل  وطهرة  ألهلها  كفارات  الشرعية 
النصوح  التوبة  بعدها  منهم  كان  إذا  والسيما  عليه  قدموا  إذا 

واإلنابة«)3(.
سقطت . 11 عليه  القدرة  قبل  منها  اإلنسان  تاب  إذا  احلدود  جميع 

عنه؛ ألن جميع حقوق اهلل مبنية على املسامحة، فتسقط بالتوبة، 
فإن أقر بها اجلاني وطالب بإقامتها عليه، فلإلمام أن يقيمها عليه، 
وإن رجع عن طلب اإلقامة بالقول أو الفعل ارتفعت عنه العقوبة)4(.

أخرجه الترمذي، 85/3، برقم 1424، وضعفه األلباني، ضعيف سنن الترمذي، 163/1، برقم 1459.   )1(
أخرجه مسلم في صحيحه، 1324/3، برقم 1696.   )2(

أنظر إعالم املوقعني، ابن قيم اجلوزية، 73/2.   )3(
ينظر موسوعة الفقه اإلسالمي، محمد التويجري، 170/5.   )4(
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الفرع الثاني: املظاهر اخلاصة
ومن  ذاتها  احلدية  باجلرائم  مايتعلق  هنا  اخلاصة  باملظاهر  يقصد 

أهم هذه املظاهر مايأتي: 
أ. مظاهر الرحمة في عقوبة الزنا: 

عدم التساهل في قبول أدلة اإلثبات في جرمية الزنا فال يقام . 1
احلد إال إذا ثبت لدى احلاكم باإلقرار أو شهادة أربعة شهود، 
وذلك عمال مببدأ الستر على األعراض وحمايتها من االنتهاك.

سقوط احلد عن اجلاني في جرمية الزنا إذا رجع عن إقراره . 2
 S فال تقام العقوبة لوجود شبهة تدرأ احلد، بل إن الرسول 
الرجم عليه  أو  توقيع عقوبة اجللد  أثناء  يهرب  بترك من  أمر 
وعّده رجوعا في اإلقرار يسقط احلد)1(. يؤكد ذلك حديث أبي 
هريرة  قال: جاء ماعز األسلمي إلى رسول اهلل S فقال: إنه 
قد زنى، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه اآلخر، فقال: يا رسول 
اهلل، إنه قد زنى، فأعرض عنه، ثم جاء من شقه اآلخر، فقال: 
إلى  فأخرج  الرابعة،  في  به  فأمر  زنى،  قد  إنه  اهلل،  رسول  يا 
احلرة فرجم باحلجارة، فلما وجد مس احلجارة فّر يشتد، حتى 
مر برجل معه حلي جمل فضربه به، وضربه الناس حتى مات، 
أنه فر حني وجد مس احلجارة   S اهلل  لرسول  ذلك  فذكروا 

ومس املوت، فقال رسول اهلل S: هال تركتموه)2(.
عن . 3 إقراره  في  الرجوع  للجاني  القاضي  أو  اإلمام  تلقني  جواز 

بني  أقّر  ملاّ  الرجوع  ماعزا   S الرسول  لقن  فقد  الزنا  جرمية 

ينظر بدائع الصنائع، الكاساني، 61/7.   )1(
أخرجه الترمذي في سننه 88/3، رقم 1428، وصححه األلباني، مشكاة املصابيح، 1060/2، رقم 3565.   )2(



24

يديه S بالزنا فقال له: لعلك قبلتها، لعلك مسستها، وذلك يؤكد 
مبدأ الستر على األعراض الذي تقوم عليه الشريعة اإلسالمية 

وأن تطبيق احلد وتنفيذه هو االستثناء)1(. 
عدم جواز جتريد اجمللود من ثيابه أو ربطه أثناء جلده لقول ابن . 4

مسعود  ليس في ديننا مدٌّ وال قيد وال جتريد)2(، ولعل ذلك 
ليترك مجاال للجاني الرجوع أو الهرب.

إذا كان على اجلاني أكثر من حد وكانت من جنس واحد كأن . 5
املغني:  في  جاء  واحدة،  مرة  سوى  يحد  فال  مرات  عدة  يزني 
»من زنى مرارا ولم يحد فحدٌّ واحد، كذلك من يسرق أو يقذف 

أو يشرب اخلمر إذا تكرر قبل إقامة احلد أجزأ حٌد واحٌد«)3(.
إذا كان من سيقام عليه احلد ضعيفا اليقوى على احتمال اجللد . 6

أجيز إقامته بطريقة أخف تقديرا حلالته فقد جاء في احلديث: 
عن سعيد بن سعد بن عبادة، قال: كان بني أبياتنا إنسان مخدج)4( 
ضعيف، لم يرع أهل الدار إال وهو على أمة من إماء الدار يخبث 
S فقال:  اهلل  إلى رسول  وكان مسلما، فرفع شأنه سعد  بها، 
إن  ذلك،  من  أضعف  إنه  اهلل،  يارسول  “قالوا:  حده  “اضربوه 
ضربناه مائة قتلناه قال: “فخذوا له عثكاال فيه مائة شمراخ)5(، 

فاضربوه به ضربة واحدة، وخلوا سبيله”)6(. 
ينظر بدائع الصنائع، الكاساني، 61/7.   )1(

ينظر املغني، ابن قدامة، 332/1، كشاف القناع، البهوتي، 80/6.   )2(
أنظر املغني، ابن قدامة، 190/10.   )3(

اخملدج: ناقص البنية أو ضعيف اجلسم، يقال: خدجت الناقة: ألقت ولدها قبل أوانه لغير متام    )4(
األيام وإن كان تام اخللق، واخلداج: النقصان. املصباح املنير، الفيومي، 164/1.

العثكال: الغصن الكبير الذي يكون عليه أغصان صغار، أو العذق من أعذاق النخل، ويسمى كل واحد    )5(
من تلك األغصان شمراخا » والشمراخ: هو الغصن من أغصان العثكال. أنظر الروضة الندية، أبو 

الطيب محمد صديق خان، 281/3.
أخرجه أحمد في مسنده، 263/36، برقم )21935(، وابن ماجه في سننه، 859/2، برقم )2574(،    )6(
وصححه األلباني في سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، 1215/6، برقم 2986.
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عدم جواز إقامة احلد على املرأة احلامل إذا زنت حتى ال يتعدى . 7
أثر العقوبة إلى حملها، يؤكده ماجاء في قصة الغامدية، ولعل 
إلى  تتعدى  العقوبة أيضا فال  ذلك يعد تطبيقا ملبدأ شخصية 

غير الفاعل.
ب. مظاهر الرحمة في عقوبة السرقة: 

نفسه . 1 ليقوت  يسرق  الذي  املضطر  على  السرقة  حد  سقوط 
وحملته احلاجة على ذلك لقوله تعالى: )ڳ  ڱ      ڱ       ڱ  ڱ    
]البقرة:173[، فمن سرق في  ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ( 
عام مجاعة أو زمن قحط اليحد ألن الضرورة تبيح التنازل من 
مال الغير بقدر احلاجة فإذا سرق احملتاج مايأكله فال قطع عليه 
ألنه كاملضطر، كما أن غير املضطر في عام اجملاعة يعاقب بعقوبة 

تعزيرية)1(.قال عمر  “ اليقطع في عذق والعام السنة”)2(. 
كذلك اليقطع من سرق وله شبهة ملك كالشريك أو األب من . 2

مال ابنه أو الزوجة من مال زوجها حلاجة أو العكس.
3 . « حلديث:  اإلمام  يبلغ  مالم  السرقة  حد  في  الشفاعة  جواز   

وجب«)3(.  فقد  حد  من  بلغني  فما  بينكم  فيما  احلدود  تعافوا 
التي  اخملزومية  في  أسامة  S حني شفع  النبي  وإمنا غضب 

 .)4(S سرقت ألنه بلغه
وذكر اإلمام النووي أن أكثر العلماء أجازوا الشفاعة في احلدود 

ينظر التشريع اجلنائي، عبدالقادر عودة، 2/ 540، 610.   )1(
وانقطاع  والقحط،  اجلدب،  بالسنة:  واملراد   .242/10 الصنعاني،  عبدالرزاق،  مصنف  أنظر    )2(

املطر، ويبس األرض.
أخرجه أبو داود في سننه، 133/4، برقم 4376، وصححه األلباني، مشكاة املصابيح، 1061/2،    )3(

برقم 3568.
أنظر املغني، ابن قدامة، 288/10.   )4(
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وأذى  فيه صاحب شر  املشفوع  يكن  لم  إذا  اإلمام  بلوغها  قبل 
للناس وأما إذا بلغت إليه فال شفاعة)1(. 

4 . S لقوله  للحد  درءا  إقراره  عن  الرجوع  السارق  تلقني  جواز 
أمية اخملزومي:  أبي  عن  احلديث  في  بالسرقة  اعترف  لرجل 
S أتي بلص، فاعترف اعترافا ولم يوجد معه  اهلل  أن رسول 
S: “ما إخالك سرقت؟” قال: بلى  اهلل  متاع فقال له رسول 
مرتني أو ثالثا. قال: فقال رسول اهلل S: “اقطعوه، ثم جيئوا 
به”. قال: فقطعوه، ثم جاءوا به فقال له رسول اهلل S: “قل: 
أستغفر اهلل وأتوب إليه “. قال: أستغفر اهلل وأتوب إليه. فقال 
رسول اهلل S: “اللهم تب عليه”)2(، وعن أبي الدرداء : »أنه أتى 
بجارية سوداء سرقت فقال لها سرقت قولي ال فقالت ال فخلى 
إقراره  عن  ليرجع  السارق  بتلقني  البأس  أحمد  قال  عنها«)3(. 

وهو قول عامة الفقهاء)4(.
من . 5 مبجموعة  السرقة  جرمية  اإلسالمية  الشريعة  أحاطت 

عقوبتها  لتطبيق  جميعا  توافرها  يلزم  التي  املشددة  الشروط 
وهي القطع، وقد أجملها الفقهاء في أربعة شروط هي: األخذ 
وجود  وعدم  نحوه،  أو  بالكسر  حرزه  من  املال  وإخراج  خفية، 
املال املسروق نصاًبا، فإذا اختل  يبلغ  شبهة ملك للسارق، وأن 

شرط من هذه الشروط سقط احلد.

شرح النووي على مسلم، 186/11.   )1(
برقم   ،1072/2 املصابيح،  مشكاة  األلباني،  وضعفه   ،2597 برقم   ،866/2 ماجة،  ابن  أخرجه    )2(

.3612
أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، 8/ 276، برقم 17055، قال األلباني إسناده جيد، إرواء الغليل    )3(

في تخريج أحاديث منار السبيل، 80/8.
ينظر املغني، ابن قدامة، 288/10.   )4(
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ج. مظاهر الرحمة في عقوبة شرب اخلمر: 

النهي عن جتريد اجمللود من ثيابه وعن الضرب الشديد، وإمنا . 1
يضرب ضربا معتدال واليكون بالسياط وإمنا باجلريد والنعال 
كما ورد في حديث أنس  قال: “جلد النبي S في اخلمر 

باجلريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعني”)1(. 
ألنهما . 2 واملستأمن  الذمي  على  اخلمر  شرب  حد  إقامة  عدم 

أن  على  األمان  أعطيناهم  وإمنا  اخلمر  شرب  إباحة  يعتقدان 
نتركهم وما يدينون )2(.

النهي عن شتم ولعن شارب اخلمر رحمة به رجاء توبته، ورد في . 3
احلديث عن أبي هريرة  أُتي النبي S برجل قد شرب، قال: 
»اضربوه« قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، 
اهلل،  والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك 

قال: “ال تقولوا هكذا، ال تعينوا عليه الشيطان”)3(.
عبداهلل  اسمه  رجال  أن  اخلطاب   بن  عمر  حديث  وكذلك 
يلقب حمارا كان يضحك النبي S وكان النبي S قد جلده في 
الشراب فأتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم: اللهم 
العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي S: »ال تلعنوه فو اهلل ما 

علمت إال أنه يحب اهلل ورسوله«)4(.
د. مظاهر الرحمة في عقوبة احلرابة: 

احلرابة هي قطع طريق الناس وأخذ أموالهم أو قتلهم، وتعد عقوبة 
أخرجه البخاري في صحيحه، 158/8، برقم 6776.   )1(

ينظر املبسوط، السرخسي، 94/9.   )2(
أخرجه البخاري في صحيحه، 158/8، برقم 6777.   )3(
أخرجه البخاري في صحيحه، 158/8، برقم 6780.   )4(
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احلرابة من أشد أنواع العقوبات في اإلسالم ملا في اجلرمية من تعد على 
أمن اجملتمع واستقراره، وتتعدد عقوباتها بحسب اجلرمية املرتكبة فقد 
يعاقب مرتكبها بالقتل أو القتل مع الصلب أو القطع من خالف أو النفي 

من األرض)1(. ومن أهم مظاهر الرحمة في تطبيق عقوبة احلرابة: 
أن الشريعة اإلسالمية جعلت مجاال ملرتكب جرمية احلرابة أن . 1

يتوب إلى اهلل  لتسقط عنه العقوبة رحمة به وترغيبا له في 
التوبة، فقد بني اهلل  أن احلد يسقط عن مرتكبها قبل القدرة 

ہہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   )ڻ   تعالى:  قال  عليه 
ہ   ھ  ھ  ھ  ھے( ]املائدة[.

واألنفس . 2 واملال  األمن  يُصان  ألن  سبب  احلرابة  حد  إقامة 
واألعراض، ويتحقق األمن واالستقرار والطمأنينة للمجتمع.

هـ. مظاهر الرحمة في عقوبة الردة: 

الكفر«)2(، واملرتد: هو من كفر  إلى  الرجوع من اإلسالم  الردة: »هي 
بعد إسالمه طوًعا)3(.

من مظاهر الرحمة في عقوبة جرمية الردة أن املرتد التطبق . 1
القتل- إال بعد أن يستتاب ثالثا في قول  العقوبة -وهي  عليه 
أكثر أهل العلم، قيل ثالث مرات وقيل ثالثة أيام)4(، وتلك رحمة 
اإلسالم مبن ارتد عن دينه حيث ترك له فرصة ليراجع نفسه 

فيها فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل.
الردة إذا بقيت مجردة في ذهن املرتد دون أن يظهرها للناس . 2

ينظر التشريع اجلنائي، عبدالقادر عودة، 656/1.   )1(
أنظر الكاساني، بدائع الصنائع، 178/7.   )2(

أنظر موسوعة الفقه اإلسالمي، التويجري، 507/4.   )3(
ينظر املغني، اين قدامة، 72/10.   )4(
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في شكل قول أو فعل اليعاقب عليها بعقوبة الردة وهي القتل، 
ولو اعتبر املرتد كافرا في حقيقة األمر حلديث أبي هريرة  
مرفوعا قال: »إن اهلل جتاوز ألمتي عما وسوست، أو حدثت به 

أنفسها، ما لم تعمل به أو تكلم«)1(.
أن حد الردة الينفذ على من ارتد أو قال كلمة الكفر مكرها يؤكد . 3

ذلك قول اهلل تعالى: )چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   
ک   ک   ڑ       ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
إن   S الرسول  وقول  ]النحل[،  ک  ک  گ  گ  گگ( 

اهلل وضع عن أمتي اخلطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه«)2(.

املطلب الثاني
مظاهر الرحمة في القصاص

من رحمة اهلل  وحكمته أن جعل القصاص حياة للناس جميعا حيث 
)ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈۈ(   : قال 
]البقرة[، فاحلكمة من القصاص ليس االنتقام من القاتل وإمنا احملافظة 

الدماء  إهدار  إلي  يؤدي  القصاص  تطبيق  عدم  ألن  الناس  حياة  على 
القتل، وبالتالي يؤدي إلي الفوضى وعدم االستقرار في اجملتمع،  وكثرة 
تعرف  التي  السليمة  النيرة  العقول  إال  تدركها  ال  البالغة  احلكمة  وهذه 
جيدا مصلحة اجلماعة، فاخلطاب في اآلية الكرمية ألولي األلباب وهم 
أصحاب العقول التي خلصت وبرأت من األهواء والشهوات، فالقصاص 
فيه زجر للجاني وردع عام للمجتمع فمن عرف أنه إذا قتل سوف يقتل 

أخرجه البخاري في صحيحه، 135/8، برقم 6664.   )1(
سبق تخريجه.   )2(
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فإنه يحافظ علي حياته وحياة غيره، وقد أشارت اآلية السابقة إلي الغاية 
احلقيقية من القصاص)1(.

ومن أهم مظاهر الرحمة في عقوبة القصاص: 
أن الشريعة اإلسالمية رغبت في العفو وندبت إليه رحمة باملسلمني . 1

وتخفيفا وتيسيرا لهم، وذلك على خالف الشرائع السابقة، قال 
تعالى: )ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک  گ  گ  گ  
گ  ڳ   ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  
ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ  
ۓڭ( ]البقرة[، قال القرطبي في تفسير اآلية: » ألن أهل التوراة 
كان لهم القتل ولم يكن لهم غير ذلك، وأهل اإلجنيل كان لهم العفو 
ولم يكن لهم قود وال دية، فجعل اهلل  ذلك تخفيفا لهذه األمة، 

فمن شاء قتل، ومن شاء أخذ الدية، ومن شاء عفا«)2(. 
حثت الشريعة اإلسالمية على مقابلة اإلساءة باإلحسان، فدعت إلى . 2

بالسيئة هو حق  السيئة  القتل مع أن مقابلة  العفو عن اجلاني في 
سائغ ملن حرص عليه غير باغ وال عاد، فاملعاملة الفاضلة في نظر 
القرآن الكرمي هي املعاملة التي تقوم على الرحمة العفو واإليثار)3(، 

قال تعالى: )ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ   
: )ىئ  ىئ  ىئ   ی  ی  ی    ۆ    ۈ  ۈٴۇ( ]ال�سورى[، وقال 
ی  جئحئ( ]ال�سورى[، ومن األدلة الواردة في العفو عن القصاص 

ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   )ے  ے    تعالى:  قوله 
ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋۋ  ۅ  

ينظر رائعة التشريع اجلنائي في القصاص، السيد مصطفى أحمد أبو اخلير، مرجع سابق.   )1(
أنظر اجلامع ألحكام القرآن، القرطبي، 255/2.   )2(

ينظر احلق ومدى سلطان الدولة في تقييده، فتحي الدريني، ص 92.   )3(
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ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې    ېې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  
كثيره  أحاديث  النبوية في  السنة  أن  كما  ]املائدة[،  وئ  وئۇئ( 
رغبت في العفو وبينت فضله من ذلك: حديث أبي كبشة األمناري 
أنه سمع رسول اهلل S يقول: » ثالث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا 
فاحفظوه فأما الذي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة 

وال ظلم عبد مظلمة صبر عليها إال زاده اهلل بها عزا...”)1(.
كما جاء في العفو عن القصاص عن أنس بن مالك قال »مارأيت 
 .)2(“ بالعفو  فيه  أمر  إال  قصاص  فيه  شيء  اليه  رفع   S النبي 
بالعافي  اإلساءة مخصوصة  كانت  إذا  فيما  يستحب  إمنا  والعفو 
عائدة  اإلساءة  كانت  إذا  فأما  عرضه،  شتم  أو  ماله  أخذ  كمن 
بالضرر على الشرع أو على جماعة الناس فإنه إن كان فيها أدنى 
شبهة فللسلطان العفو لقوله S “ادرؤوا احلدود بالشبهات” وإن 

لم يكن شبهة فليس له العفو)3( لقوله تعالى: )ٿ   ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ( ]النور:2[.

والعفو عن اجلاني مطلقا محمود ومأمور به إال أنه البد أن يكون 
بالشر  معروفا  شريرا  رجال  اجلاني  كان  فإذا  باإلصالح  مقرونا 
والفساد فاألفضل أن يؤخذ بجرميته ويعاقب ألن في ذلك إصالح 
له ألنه لو عفي عنه قد يتمادى في شره وفساده، وإمنا يكون العفو 
اجلرمية،  على  اإلصرار  عنه  يعرف  لم  الذي  الشخص  حالة  في 
فاألشخاص الذين عرف عنهم اإلجرام واإلفساد قد يزيدهم العفو 

أخرجه أحمد في مسنده 561/29، برقم 18031، وصححه األلباني، مشكاة املصابيح، 1453/3،    )1(
برقم 5287.

سنن أبى داود، رقم 4497، سنن ابن ماجة، رقم )2692(. صححه األلباني، صحيح وضعيف سنن    )2(
أبي داود، 2/1، برقم 4497، وقال عنه الشوكانى فى نيل األوطار ج7، صــ 173، إسناده ال بأس به.

ينظر الذريعة إلى مكارم الشريعة، الراغب األصفهانى، ص 241، 242.   )3(
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عتوا وضالاًل واستهتاًرا بدماء الناس)1(، كما علق الشيخ محمد بن 
صالح العثيمني)2( على هذه املسألة بقوله: إن كان على اجملني عليه 
َديْن ال وفاء له إال من الدية فال عفو؛ ألن الدين مقدم على امليراث، 
وإن لم يكن عليه دين نظرنا في حال اجلاني، فإن كان من املتهورين 

فترك العفو عنه أولى)3(.
من مظاهر الرحمة في القصاص أن عفو بعض أولياء الدم يسقط . 3

القصاص حتى وإن كره الباقون، فال يجب أن يتفق جميع أولياء 
الدم على العفو، فإذا أسقطه أحدهم سقط حق القصاص وانتقل 

إلى الدية)4(.
تعذيب اجلاني فقد . 4 والنهي عن  القصاص  اإلحسان عند تطبيق 

توقيع  عند  التمثيل  أو  التعذيب  جواز  عدم  على  الفقهاء  أجمع 
عقوبة القصاص فأداة القتل يجب أن تكون قاطعة)5(.

يؤكد ذلك حديث شداد بن أوس، قال: ثنتان حفظتهما عن رسول اهلل 
S، قال: »إن اهلل كتب اإلحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، 

وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، فليرح ذبيحته«)6(. 

ينظر مكارم األخالق، ابن عثيمني، ص 26.   )1(
هو أحد كبار علماء اململكة العربية السعودية املعاصرين، ولد سنة 1347هـ وتوفي سنة 1421هـ،    )2(
املستقنع،  زاد  املمتع على  الشرح  بلغت 115 كتاب ومجلدا من أشهرها:  املؤلفات  العديد من  له 
الفوائد:  صيد  موقع  أنظر  الصاحلي،  رياض  شرح  الواسطية،  العقدية  شرح  الفتاوى،  مجموع 

 http://www.saaid.net/Doat/alharfi/02.htm
ينظر مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني، ابن عثيمني، 502/26   )3(

ينظر روضة الطالبني، النووي، 104/7.   )4(
ينظر التشريع اجلنائي، عبدالقادر عودة، 765/1.   )5(

أخرجه مسلم في صحيحه، 1548/3، برقم 1955.   )6(
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املبحث الثالث
أثر تطبيق الرحمة في اجلزاء اجلنائي

عقوبات  في  سواء  كثيرة  آثار  اجلنائي  اجلزاء  في  الرحمة  لتطبيق 
احلدود أم في عقوبة القصاص وسنحاول فيما يأتي التعرض لكل منها 

في مطلبني على النحو اآلتي: 

املطلب األول
أثر تطبيق الرحمة في عقوبات احلدود

اآلثار التي تترتب على تطبيق خلق الرحمة في مجال احلدود كثيرة 
من أهمها: 

كل . 1 من  أرحم  وأنها  وسماحتها  اإلسالمية  الشريعة  سمو  بيان 
الشرائع السماوية السابقة، باعتبارها خامتة الشرائع وأن الرسول 
S وهو خامت األنبياء إمنا أرسله اهلل رحمة للعاملني كما أكدت على 

ذلك اآليات واألحاديث النبوية.
التأكيد على أن الشريعة اإلسالمية أرحم بالناس من أنفسهم فهي . 2

إثباتها  شروط  في  تشديدها  خالل  من  الناس،  لتعاقب  تأت  لم 
وحرصها على التماس األعذار ودرء العقوبات بأدنى شبهة، وإن 
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العقوبة فهي التقسو على اجلاني ألن هدفها من تطبيق  تقررت 
العقوبة الردع والزجر وليس االنتقام والتشفي.

الرحمة باجلاني في تطبيق العقوبات احلدية يؤكده تكرمي الشريعة . 3
مع  تتعامل  فهي  وآدميته،  إنسانيته  واحترام  لإلنسان  اإلسالمية 
اجملرم على أنه إنسان طبعي واليجوز نبذه من اجملتمع بل يجب 
فاإلسالم  والصالح،  اخلير  طريق  إلى  وإرشاده  يده  على  األخذ 
الكبر  البعني  والرحمة  الشفقة  بعني  واخملطئ  املذنب  إلى  ينظر 

واالزدراء واخليالء.
املذنبني . 4 الناس جميعا حتى  نفوس  في   S الرسول  محبة  زيادة 

أنفسهم حني يرون كيف طبق S احلدود على مرتكبيها.
أن بعض اجلناة حني يتم التعامل معهم بالرحمة إن أصابوا حًدا، . 5

كالستر مثال، أو عدم القسوة عليه بالقول أو الفعل، يدفعهم ذلك 
جادة  إلى  والعودة  فعلونه،  ما  على  والندم  اجلرمية  عن  لإلقالع 
الصواب، وأن في القسوة إعانة للشيطان عليه، يؤكد ذلك حديث 
أبي هريرة  قال: أتي النبي S بسكران، فأمر بضربه. فمنا 
من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما 
»ال   :S اهلل  رسول  فقال  اهلل،  أخزاه  له  ما  رجل:  قال  انصرف 

تكونوا عون الشيطان على أخيكم«)1(.
ففي . 6 اإلنسان  كرامة  التهدر  الشرعية  العقوبات  أن  على  التأكيد 

الرحمة باجلاني عند تطبيق العقوبة إعالء ملكانته كإنسان مصداقا 
لقوله تعالى: )ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  

ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ںڻ( ]الإ�سراء[.
أخرجه البخاري في صحيحه، 159/8، برقم 6781.   )1(
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تطبيق خلق الرحمة في العقوبات عموما وفي احلدود خصوصا . 7
دليل قاطع على أن اإلسالم دين رحمة للبشرية جمعاء وأنه اليقوم 
على العنف وسفك الدماء، فهو يراعي حرية اإلنسان فيتركه يهرب 
إذا عن له ذلك، ويراعي احلالة الصحية للجاني، وحالة املرأة من 

نفاس أو حمل، ويرعى املولود كذلك.
الرحمة عموما تفتح أبواب الرجاء واألمل للناس وتشعرهم باألمن . 8

واملذنب عن  الرجوع عن جرميته  إلى  واألمان، مما يدفع اجملرم 
ذنبه.

املطلب الثاني
أثر تطبيق الرحمة في عقوبة القصاص

من أهم اآلثار املترتبة على تطبيق خلق الرحمة بني الناس في عقوبة 
القصاص مايلي: 

تطبيق خلق الرحمة بني الناس وسيلة جلمع الشمل بينهم، وهو يثمر . 1
النفوس،  وتتآلف  القلوب  وبه جتتمع  بينهم،  واملودة  واحملبة  األلفة 
وتزول احلواجز وتفتح سبل التفاهم، فالرحمة قوة جاذبة والقسوة 

قوة طاردة)1(.
الرحمة باخللق سبب لرحمة اهلل  حلديث: الراحمون يرحمهم . 2

ٺ   ٺ         )ٺ   لقوله:  حملبته   سبب  وهي  الرحمن«)2(، 
ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ   ٿ  ٿ  ٿ    ٿ   ٺ  

ڤڤ( ]اآل عمران[.
دائرة معارف األسرة املسلمة، علي بن نايف الشحود، 182/42.   )1(

سبق تخريجه.   )2(
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الرحمة باجلاني والعفو عنه عند تطبيق القصاص يبدل العداوة . 3
الناس،  بني  واخلصومة  العداء  حالة  ويقلل  وصداقة،  محبة  إلى 

وهو سبب لتقوية الروابط االجتماعية فيما بينهم.
العفو عن اجلاني سبب ملغفرة الذنوب حلديث عبادة بن الصامت . 4

قال: سمعت رسول اهلل S يقول: »ما من رجل يجرح في جسده 
جراحة فيتصدق بها إال كفر اهلل عنه مثل ما تصدق به«)1(.

العفو عن اجلاني كفارة للمجني عليه أو للعافي )ولي الدم( لقوله . 5
تعالى: )ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې( ]املائدة:45[.

العفو سبب للرفعة في الدنيا واآلخرة جاء في احلديث عن أبي . 6
يصاب  رجل  من  ما  يقول:   S اهلل  رسول  سمعت  قال:  الدرداء 
بشيء في جسده فيتصدق به إال رفعه اهلل به درجة وحط عنه به 

خطيئة..” )2(. 
العافي ينال بعفوه الفضل واملنة واليد على املعفو عنه.. 7
العفو عن القصاص سبب للصلح بني املتخاصمني، ولكسب الود . 8

العودة الرتكاب اجلرمية  لعدم  دافعا  ويكون  الناس،  والتآلف بني 
مرة أخرى.

األحاديث  سلسلة  األلباني،  وصححه   ،22701 برقم   ،374/37 مسنده،  في  أحمد  أخرجه    )1(
الصحيحة، 343/5، برقم 2273.

الصغير،  اجلامع  ضعيف  األلباني،  وضعفه   ،1393 برقم:   ،66/3 سننه،  في  الترمذي  أخرجه    )2(
747/1، برقم: 5175.
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املبحث الرابع
سبل تفعيل الرحمة في اجلزاء اجلنائي

ميكن تقسيم سبل تفعيل الرحمة في اجلزاء اجلنائي الى نوعني سبل 
عامة وسبل خاصة نوضحها فيما يأتي: 

املطلب األول
السبل العامة لتفعيل الرحمة في اجلزاء اجلزائي

لتفعيل  العامة  السبل  أهم  بأن  القول  ذكر سابقا ميكن  ما  في ضوء 
قيمة الرحمة عموما وفي اجلزاء اجلنائي خصوصا مايلي: 

ترسيخ اجلانب اإلمياني لدى الناس املتمثل في استشعار أهمية . 1
باهلل  واالقتداء بالرسول األعظم  الرحمة وارتباطها باإلميان 
S باعتباره املثل األعلى لتطبيق هذه القيمة اخللقية، واستشعار 
األجر والثواب العظيم الذي يلحق من يتمثل به في حياته، فكلما 
الرحمة خلقا وسلوكا عمليا، فنصيب كل عبد  كانت  زاد اإلميان 
إميانا  املؤمنني  فأكمل  اإلميان  من  نصيبه  قدر  على  الرحمة  من 

أعظمهم رحمة)1(، قال تعالى: )ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  
پ  ڀ  ڀ( ]الفتح:29[.

ينظر إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، ابن قيم اجلوزية، 173/2.   )1(
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االهتمام بالعلم فكلما اتسع علم اإلنسان اتسعت رحمته، وقد وسع . 2
ربنا كل شيء رحمة وعلما فوسعت رحمته كل شىء وأحاط بكل 
شىء علما فهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها بل هو أرحم بالعبد 

من نفسه كما هو أعلم مبصلحة العبد من نفسه)1(.
االجتماعية . 3 احملاضن  خالل  من  الرحمة  خلق  بأهمية  التوعية 

التربوية اخملتلفة ومن أهمها: 
في  يكتسب  لإلنسان حيث  األول  باعتبارها احملضن  األسرة:  أ. 
فهو  والسلوكية  األخالقية  والقيم  املثل  األولى  مرحلة طفولته 
يتأثر باجلو األسري سلبا وإيجابا » فالولد يولد على الفطرة« 
كما جاء في احلديث، وكلما كانت العالقة بني الوالدين قائمة 
على احملبة والتفاهم والتعاون يتشرب الطفل القيم األخالقية 

بطريقة سليمة صحيحة )2(. 
ب. الصحبة أو جماعة األقران: حيث تعد من أهم اجلماعات التربوية 
املؤثرة في نقل القيم السلوكية األخالقية، فالطفل يكتسب فيها 
أسرته  داخل  يكتسبها  ال  قد  التي  واألخالقية  السلوكية  القيم 
تأثيًرا  سلوكه  في  يؤثر  مما  طويال  وقتا  معهم  يقضي  باعتباره 
كبيًرا وبالتالي فإن حسن اختياره لصحبته هو الذي يوجه سلوكه 
وأخالقه في اجملتمع، فجماعة األقران أو الصحبة تساعد في 
ضبط اجتاهات الفرد وتكوين القيم لديه سلبا وإيجابا)3(، جاء 
في احلديث عن أبي هريرة  قال: قال رسول اهلل S: »املرء 

على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل«)4(.
املرجع السابق، نفس املوضع.   )1(

نضرة النعيم من مكارم أخالق الرسول، 164/1.   )2(
املرجع السابق، 171/1.   )3(

أخرجه الترمذي في سننه، 167/4، برقم 2378، وقال حديث حسن غريب، األلباني، =   )4(
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ج. املسجد: للمسجد دور كبير في تنمية القيم السلوكية واألخالقية 
لدى الناس حيث ال يقتصر دوره على أداء الصالة فقط وإمنا 
هو مقر لتعليم الناس أمور دينهم ودعوتهم إلى ترجمة املبادئ 
والتعاليم اإلسالمية إلى سلوك عملي واقعي، ودعم روح التعاون 

والتآلف والتراحم بني الناس فيتراحمون فيما بينهم.
د. املدرسة: وهي مؤسسة تربوية في املقام األول وتعليمية في املقام 
الثاني، ولها دور كبير في بناء شخصية الطالب وتنمية القيم 
اإلسالمية لديهم من جانب نظري وتطبيقي، من خالل املناهج 
املتنوعة  املدرسية  واألنشطة  اخملتلفة  مراحلها  في  الدراسية 

وذلك بغرس القيم األخالقية اإلسالمية ومنها قيمة الرحمة.
هـ. وسائل اإلعالم: ال يختلف اثنان على الدور الكبير الذي تقوم 
به ومتارسه وسائل اإلعالم في عصرنا احلاضر بكافة أنواعها، 
املرئي أو املسموع أو املقروء، حيث أصحبت تؤثر تأثيرا كبيرا في 
توجيه الناس وفي أخالقهم وسلوكياتهم، وذلك مبا تقدمه من 
مواد إعالمية متنوعه تهدف إلى تنمية مفاهيم القيم األخالقية 
والسلوكية لدى الناس، فالناس يتأثرون مبا يشاهدون ويسمعون 
ويقرأون، وما يعرض في وسائل اإلعالم يؤثر إما سلبا أو إيجابا 
في أخالق الناس وسلوكياتهم، فهي إما أن تعرض في موادها 
اإلعالمية مظاهر حب االنتقام واألخذ بالثأر أو أن تعرض قيم 

الرحمة واحلب والعفو والتسامح.
كما أن من مهام وسائل اإلعالم بجميع أنواعها أن تبرز أهمية 
الرحمة وكيف اهتم بها اإلسالم ودعا إليها وحث على تطبيقها 

والتخلق بها.
= مشكاة املصابيح، 1397/3، برقم 5019.
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املطلب الثاني
السبل اخلاصة لتفعيل الرحمة في اجلزاء اجلزائي

من أهم الوسائل أو السبل اخلاصة لتفعيل قيمة الرحمة جانب اجلزاء 
اجلنائي مايأتي: 

املعرفة باهلل  والتعرف على اسمائه وصفاته، والتعرف على فضل . 1
الرحمة والرحماء في الكتاب والسنة.

القيامة . 2 في  والتفكر  بعده  وما  املوت  وتذكر  النفس،  مجاهدة 
وأهوالها، ومعرفة عاقبة القسوة والقساة في الكتاب والسنة.

الصلح . 3 قبول  على  وحثهم  الناس  بني  اإلصالح  جانب  تفعيل 
الوجاهات  قبل  أو من  الدولة  قبل  للدماء سواء من  والعفو حقنا 
أثر  الناس من  للصلح بني  السعي  ما في  االجتماعية، وال يخفى 

كبير في نفوس املتنازعني
توجيه القضاة إلى ترغيب أولياء الدم قبل إصدار احلكم أو بعده في . 4

الرحمة من خالل حثهم على العفو والتسامح ابتغاء األجر والثواب.
دعوة اإلمام أولياء الدم إلى العفو عن اجلاني وتقدميه على تطبيق . 5

القصاص وهذا يعد من أهم اجلوانب األخالقية التي أراد اإلسالم 
العفو  الى  فالدعوة  القصاص،  بشريعة  حكم  عندما  حتقيقها 
والتسامح قبل تطبيق القصاص هدف سعى إلى حتقيقه الشارع 
من  االستيفاء  على  مقدم  العفو  أن  خالله  من  لندرك  اإلسالمي 
اجلاني، جاء في احلديث عن أنس بن مالك قال: »مارأيت النبي 

رفع اليه شيء فيه قصاص إال أمر فيه بالعفو«)1(.

أخرجه أحمد في مسنده، 437/20، برقم 13220، وصححه األلباني، صحيح وضعيف سنن ابن    )1(
ماجة، 192/6.



41

اخلامتة

تناول هذا البحث الرحمة كقيمة سلوكية خلقية في الشريعة اإلسالمية 
وتطبيقها على اجلزاء اجلنائي املتمثل في عقوبات احلدود والقصاص 

وخرج ببعض النتائج من أهمها: 
الرحمة في اإلسالم ليست مجرد عاطفة نفسية أو شعور إنساني 	 

فقط، وإمنا هي مبدأ ومنهج يقوم عليه أحكام الشريعة اإلسالمية، 
السياسة  ومنها  األصعدة  املبدأ عمليا على جميع  وقد طبق هذا 

اجلنائية بصورة عامة واجلزاء اجلنائي بصورة خاصة.
حث 	  التي  احملمودة  اإلسالمية  األخالقية  القيم  أهم  من  الرحمة 

مما  وعمال  قوال   S محمد  النبي  وطبقها  الكرمي  القرآن  عليها 
يؤكد أهمية هذه القيمة العظيمة وأثرها في نفوس الناس.

والوئام 	  احملبة  قيم  لتعزيز  سبب  الناس  بني  والتراحم  الرحمة 
واألخوة وإشاعة السالم بينهم وبه تتسع دائرة الصداقات واملودات 

وعالمة للتماسك االجتماعي.
للحقد 	  وإزالة  املودة  لنشر  سبب  العفو  على  الناس  بني  الصلح 

أنه سبب  كما  الناس،  بني  القطيعة  ومحو  النفوس  من  والضغينة 
للتقليل من االلتجاء للمحاكم والقضاء على األزمات.
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اإلنسان 	  كرامة  للحدود  تطبيقها  عند  اإلسالمية  الشريعة  راعت 
للمحكوم  الصحية  احلالة  مثل  به،  والرحمة  وإنسانيته  وحريته 
عليه، وكذلك الوقت واملكان اللذين تنفذ فيهما العقوبة، وأصحاب 
األعذار، كما راعت حالة املرأة من النفاس واحلمل واجلنني، كما 
حرصت على عدم اإلسراف في تنفيذ العقوبة، وتغسيل احملدود 

وتكفينه والصالة عليه ودفنه في مقابر املسلمني. 
قصدت الشريعة اإلسالمية من إقامة احلدود مقاصد عظيمة تعود 	 

على الفرد واجملتمع وعلى اإلنسانية عموما، منها: ردع املعتدين، 
أو من ينوي االعتداء؛ حفاظا على األمن، وصيانة اجملتمع؛ حفظا 
للدين والنفس والعقل والعرض واملال على قاعدة الوقاية خير من 

العالج؛ وحتى تتنزل رحمة اهلل  على الناس.
تطبيق الرحمة في اجلزاء اجلنائي يؤكد أن الشريعة اإلسالمية لم 	 

يكن الهدف من وضعها للعقوبات الشرعية -ــ سواء كانت حدا أو 
قصاصا إشاعة القتل والقطع وفضح األعراض ولذلك اشترطت 
الشريعة إلقامة احلد شروطا يصعب توافرها في حق صاحبها، بل 
وصلت أحيانا إلى شبه االستحالة، ثم درأت احلد بأدنى الشبهات.

التوصيات: 
االهتمام بإشاعة خلق الرحمة بني الناس من خالل وسائل االعالم 	 

اخملتلفة.
االهتمام بتدريس األخالق اإلسالمية في مختلف مراحل التعليم.	 
بالسياسة 	  املتعلقة  العلمية  األبحاث  في  الرحمة  جوانب  إبراز 

اجلنائية.
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قيمة 	  نشر  في  وإعانتها  اإلعالم  ووسائل  املسجد  بدور  االهتمام 
الناس  توجيه  خالل  من  بأهميتها  والتعريف  والتراحم  الرحمة 

وحثهم على متثلها وتطبيقها.
إنشاء مراكز أو هيئات أو إدارات أو جلان خاصة تتبع املؤسسات 	 

األمنية والعدلية تعنى بتبني قضايا الصلح بني الناس في القضايا 
اجلنائية ومتابعتها )1(.

عمل  ورش  لعقد  ووجهاء  ومثقفني  ومحامني  وعلماء  قضاة  من  املعنيني  دعوة  خالل  من  وذلك    )1(
تناقش تصورا مبدئيا ملصفوفة نظامية والئحية إلنشاء هذه املراكز.
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الرتاحم القت�سادي بني نطاق 
التاأ�سيل ودائرة التطبيق

قراءة من منظور القت�ساد الإ�سالمي

إعداد: 
د. حسن محمد الرفاعي

أستاذ االقتصاد اإلسالمي وفقه املعامالت املالية
املشارك بكلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

جامعة الشارقة ، اإلمارات العربية املتحدة
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مقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملني، 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني، وبعد: 

: أهمية البحث: أوالاً
نتحدث  أننا  يعني  فهذا  االقتصادي(،  )التراحم  عن  نتحّدث  عندما 
عن »صلة الرحم« في بعدها االقتصادي؛ أي الصلة االقتصادية للرحم. 
»التراحم االقتصادي«؛ خصوًصا  البحث إلظهار مبدأ  ولذلك جاء هذا 
في هذا الوقت الذي اتسعت فيه دائرة »الشقاء االقتصادي«، من بروز 
لألزمات، واتساع دائرة الفقر، وانتشار ظاهرة التشريد أو النزوح بسبب 
من  ذلك  وغير  العربي  عاملنا  دول  ببعض  العاصفة  العسكرية  التوترات 
هذا  عن  احلديث  يستدعي  الذي  األمر  املشابهة،  األخرى  اجملاالت 
االقتصاد  منظور  من  انطالًقا  الواحدة،  األمة  أبناء  بني  املبدأ إلشاعته 

اإلسالمي. 

ا: مشكلة البحث: ثانياً
مبدأ  تفعيل  إمكانية  اآلتية: مدى  اإلشكالية  ليعالج  البحث  جاء هذا 
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)التراحم االقتصادي( في الوقت املعاصر على صعيد األفراد ومؤسسات 
القطاع اخليري والدول ؟!

ا: أهداف البحث: ثالثاً
تتمثل أهم أهدافه باآلتي: 

اإلسهام في إحياء املزيد من ثقافة »التراحم االقتصادي ».	 
من 	  تعاني  التي  العربية  الدول  بعض  من  والنازحني  املشردين  حاجة 

التوتر األمني والعسكري إلى تطبيق هذا املبدأ “التراحم االقتصادي”. 
دعوة الدول امليسورة إلى تفعيل املزيد من جهودها في تطبيق مبدأ 	 

“التراحم االقتصادي” بالنسبة للدول التي حتتاج إلى ذلك التراحم. 

ا: منهج البحث: رابعاً
استقراء  خالل  من  واالستنباطي  االستقرائي  املنهج  البحث  اعتمد 
»التراحم  املرتبطة مببدأ  واملفاهيم  األحكام  النصوص الستنباط  بعض 

االقتصادي ».

ا: خطة البحث: خامساً
)التراحم  مبدأ  تأصيل  األول:  اثنني؛  مبحثني  في  البحث  جاء 
االقتصادي( من منظور االقتصاد اإلسالمي؛ حيث تناول مفهوم التراحم 
االقتصادي وحكمه وأقسامه.والثاني: دائرة تطبيق التراحم االقتصادي، 

من خالل بيان “مساعدات اململكة العربية السعودية للبنان منوذًجا”. 
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املبحث األول
تأصيل “مبدأ التراحم االقتصادي”

من منظور االقتصاد اإلسالمي 

املطلب األول
مفهوم “التراحم االقتصادي”

الفرع األول: تعريف التراحم 
التراحم لغة: التراحم مصدر مشتق من الفعل تراحم وهو فعل رباعي، 
وأصله الثالثي رحم. ويقال: َرحمُه يرَحُمُه، إذا رق له وتعطف عليه. والرحم: 
َحَكاهُ  ك،  ويَُحرَّ بالَفتْح،  ْحَمة  والرَّ القرابة)1(.  عالقة  والرحم:  األنثى.  رحم 
ْحَسان ِإلَى املَْرُحوم)2(.  ة تَْقتَِضي اإْلِ ْحمة: ِرقَّ َقة. َقاَل الَراِغب: »الرَّ ِسيَبَويٍْه: الرِّ
ُف. والَْمْرَحَمُة ِمثُْل الرحمة في  ُة َوالتََّعطُّ قَّ وبناء التراحم الرحمة، وتعني الرِّ

َم َعلَيِْه. َوتََراَحَم الَْقْوُم: أي َرِحَم بَْعُضُهْم بَْعًضا)3(. املعنى.َويقال: تََرحَّ
ا: يتضح معنى التراحم اصطالًحا من خالل تعريف  التراحم اصطالحاً
معنى الرحمة، وهي كما عّرفها اجلرجاني “إرادة إيصال اخلير”)4(. وهذا 
مؤسسة  سلطان،  عبداحملسن  زهير  وحتقيق:  دراسة  اللغة،  مجمل  فارس،  بن  أحمد  الرازي،    )1(

الرسالة، بيروت، ط 2، 1406 هـ/1986 م، ج1، ص 424.
املرتضى الزبيدي، محّمد بن محّمد بن عبدالرّزاق، تاج العروس من جواهر القاموس، دار الهداية،    )2(

الكويت، ج 32، ص225.
العصرية،  املكتبة  محمد،  الشيخ  يوسف  الصحاح، حتقيق:  مختار  بكر،  أبي  بن  محمد  الرازي،    )3(

بيروت، ط 5، 1420هـ/1999م، ج1، ص 120. 
اجلرجاني، علي بن محمد، التعريفات، دار الفكر، بيروت، ط 1، 1419هـ/1998م، ص80.    )4(
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اخلير قد يكون ماّدّيًا، وقد يكون معنّوّيا، ومن أهم املعاني املادية للرحمة 
)ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   تعالى:  قوله  االقتصادية؛ ومنها  الرحمة 
پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ( 

]يون�س[. وفّسر القرطبي الرحمة في اآلية بالرخاء واخلصب)1(. وقال ابن 

كثير في تفسير مطلع اآلية: يخبر تعالى أنه أذاق الناس رحمة بعد ضراء 
مستهم، كالرخاء بعد الشّدة، واخلصب بعد اجلدب، واملطر بعد القحط 
ونحو ذلك)2(. وقال الرازي في تفسير مطلعها أيًضا )ٱ  ٻ  ٻ( كالم 
فّسرها  وقد  إليهم،  الرحمة  إيصال  منه  واملراد  املبالغة،  سبيل  على  ورد 
باألمطار النافعة التي أنزلها إليهم بعد القحط الشديد الذي أصابهم)3(. 

وعندما نتحدث عن التراحم، فمعنى ذلك نتحدث عن التفاعل واملشاركة 
بني طرفني أحدهما راحم واآلخر مرحوم، وهذا يعني بالضرورة وجود 
صلة بني الراحم واملرحوم؛ علًما أن تلك الصلة قد تكون بني األقارب أو 
بني من يكون له نسب من اآلخر. ويشاع القول في هذا اجملال احلديث 
عن صلة األرحام أو صلة الرحم؛ والتي تعني اإلحسان إلى األقارب على 
حسب حال الواصل واملوصول، فتارة تكون باملال، وتارة باخلدمة، وتارة 

بالزيارة، وتارة بالسالم، وغير ذلك)4(.

ا الفرع الثاني: التراحم االقتصادي اصطالحاً
 عندما نتحدث عن التراحم االقتصادي باعتباره علًما مرّكًبا؛ فاملراد 
القرطبي، محمد بن أحمد، اجلامع ألحكام القرآن، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413هـ/1993م،    )1(

اجمللد 4، ج 8، ص 206.
ابن كثير، أبو الفداء، تفسير القرآن العظيم، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1418هـ/1997م،    )2(

ج2، ص 425. 
الرازي، فخر الدين محمد بن عمر، التيسير الكبير أو مفاتيح الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت،    )3(

ط 2، 1425هـ/2004م، اجمللد 9، ج 17، ص 53. 
أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي لغًة واصطالًحا، دار الفكر، دمشق، ط 2، 1408 هـ/1988م،    )4(

ص 145. 
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به أن يتراحم القوم في البعد االقتصادي الذي يقوم عماده على املال، 
وال يقتصر ذلك على من يكون بينه وبني اآلخر نسب، فهذه دائرة ضيقة 
ال تقتصر الدراسة عليها، وإمنا متتد لتشمل األمة كلها؛ سواًء أكان ذلك 
ضمن أفراد األسرة أو العائلة أو اجملتمع اإلسالمي الذي يتجاوز اجملتمع 

احمللي إلى اجملتمع اإلسالمي، بل ورمبا اجملتمع العاملي.
ولتطبيق التراحم االقتصادي ال بّد من وجود “وسيلة اقتصادية” بني 

الراحم واملرحوم، وهي اإلنفاق املالي.
الذي  االقتصادي”  “الراحم  وجود  االقتصادي هي:  التراحم  وعناصر 
ميتلك القدرة املالية التي تساعده على تطبيق الواجبات أو املندوبات املالية؛ 
وقد يكون فرًدا أو دولة، ووجود »املرحوم االقتصادي«؛ وقد يكون أيًضا فرًدا 
إشباع حاجاته  لعجزه عن  االقتصادية؛  الرحمة  إلى  دولة؛ وهو احملتاج  أو 
اإلنفاق  بصور  واملتمثلة  االقتصادي؛  التراحم  وسيلة  ووجود  الضرورية، 
أو  املالية؛ والذي قد يكون زكاة  الواجبات واملندوبات  الدائرة بني  اخملتلفة 
صدقة أو كفالة يتيم أو غير ذلك من أنواع اإلنفاق واإلحسان املالي؛ الذي 
قد يكون فرًضا عينّيًا كالزكاة، أو فرًضا كفائّيًا)1( كالصدقة ألبناء اجملتمع 

متى وجد سببها، أو مندوًبا ككفالة يتيم وإفطار صائم وغير ذلك.
وعليه؛ ميكن تعريف مصطلح “التراحم االقتصادي” القائم على التفاعل 
واملشاركة من منظور االقتصاد اإلسالمي بأنه فعل األغنياء في اجتاه الفقراء، 
الفرض أو الواجب العيني: هو ما طلب الشارع فعله من كل فرد من أفراد املكلفني، وال يجزئ قيام    )1(
مكلف به عن آخر كالصالة والزكاة واحلج والوفاء بالعقود واجتناب اخلمر وامليسر. والفرض أو 
الواجب الكفائي: هو ما طلب الشارع فعله من مجموع املكلفني، ال من كل فرد منهم، بحيث إذا قام 
به بعض املكلفني فقد أدى الفرض أو الواجب وسقط اإلثم واحلرج عن الباقني، وإذا لم يقم به أي 
فرد من أفراد املكلفني أثموا جميعا بإهمال هذا الفرض أو الواجب، كاألمر باملعروف والنهي عن 
املنكر، وبناء املستشفيات، والصناعات التي يحتاج إليها الناس. ينظر: - خالف، عبدالوهاب، علم 
أصول الفقه، الدار املتحدة، دمشق، ط 16، 1992 م، 108- 109/السلمي، عياض بن نامي، أُصوُل 

اِلفقِه الذي ال يََسُع الَفِقيِه َجهلَُه، دار التدمرية، الرياض، ط 1، 1426هـ/2005م، ص 32.
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أو فعل امليسورين في اجتاه املعسرين دواًل كانوا أو أفراًدا، من خالل تطبيق 
آليات التراحم املالي؛ والتي تكون فرًضا عينّيًا أو كفائّيًا أو تكون ندًبا، واملؤدية 
الشرع  ضوابط  وفق  الضرورية،  احلاجات  إشباع  أو  الكفاية  حتقيق  إلى 

اإلسالمي.

املطلب الثاني
حكم “التراحم االقتصادي” 

قبل الشروع في بيان حكم التراحم االقتصادي ال بد من توطئة عن الزكاة؛ 
لدورها في حتقيق التراحم االقتصادي. والزكاة واجبة)1( في حق من توّفرت 
فيه شروطها، وتعتبر أهم وسيلة من وسائل التراحم االقتصادي. والناظر في 
وأبناء  والغارمني  واملساكني  الفقراء  من  عناصرها  أغلب  أن  يجد  مصارفها 
وعندها  التراحم.  ذلك  إلى  يحتاجون  الرقاب  وفي  قلوبهم  واملؤلفة  السبيل 
ميكن القول إن وسيلة التراحم االقتصادي املتمثلة بالزكاة واجبة. لكن مع ذلك 
قد يخرج املزكون أموالهم، وال يؤّدي ذلك إلى إشباع احلاجات الضرورية لفئة 
من الناس، وهذا يعني أنه ال يتحقق كامل التراحم االقتصادي، فما احلّل؟!. 
إلعطاء حكم فقهي للتراحم االقتصادي؛ ال بّد من النظر إلى أمرين: 
ألصحاب  الكفاية  بزكاتهم  حتققت  الذين  املزّكون  الراحمون  األول: 
الزكاة عبادةٌ ماليٌَّة فرضها اهلل سبحانه وتعالى على ُكّل مسلم ماِلٍك للّنصاب، والّدليل على فرضيتها    )1(
ُمستفاٌد من الكتاب والّسنَّة. ودليلها من الكتاب قوله تعالى: )ڱ   ں( ]البقرة:43[. ودليلها من الّسّنة 
ما رواه ابن عّباس  أّن النبّي S بعث معاًذا إلى اليمن فقال له:«ادُعهم إلى شهادة أن ال إله إاّل اهلل 
وأّني رسول اهلل، فإن هم أطاعوا لذلك َفأعلمهم أّن اهلل افترض عليهم َصَدَقًة في أموالهم؛ تؤَخُذ من 
أغنيائهم وتَُردُّ على فقرائهم«. ]البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، حتقيق: محمد زهير 
ابن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي(، 
شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا، ط1، 1422 هـ، كتاب الّزكاة، باب وجوب الّزكاة وقول اهلل تعالى: 
فرضيتها،  على  منعقد  واإِلجماع   .]104 2، ص  ج   ،1395 رقم  )ڱ  ڱ  ڱ   ں(/حديث 
ة أجمعت على ذلك. ]الكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب  ألنَّ األمَّ

الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2، 1406 هـ/1986 م، ج2، ص3[. 
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املصارف الزكوية؛ فمتى توفرت فيهم شروط الزكاة، وجب عليهم 
إخراجها، نظًرا حلاجة أصحاب املصارف إليها. ولذلك يقال إن 
ألن  واجب  هؤالء  حق  في  االقتصادي  التراحم  لتحقيق  السعي 
في  يتبع  فالتراحم  احلالة  هذه  مثل  في  وعليه؛  واجبة.  الزكاة 
احلكم الزكاة بالنسبة للمنفقني الراحمني. فما أنفقوه بعد ذلك 
في سبيل حتقيق املزيد من التراحم يكون مندوًبا إذا أّدت الزكاة 

إلى حتقيق الكفاية ملن سّمى اهلل في آية مصارف الزكاة. 
الكفاية  حتقيق  إلى  زكاتهم  تؤد  لم  الذين  املزّكون  الراحمون  الثاني: 
ألصحاب املصارف أو طرأت على مجتمعاتهم حاجات اجتماعية 
عامة حتتاج إلى إشباع، وتعجز الدولة عن القيام بهذا الدور، 
فما حكم حتقيق التراحم االقتصادي اخلاص أو العام في حّق 

هؤالء، والذي ال يتحقق إال من خالل إنفاق املزيد من املال؟.
ا  تروي فاطمة بنت قيس  عن النبي S أنه قال: »إنَّ في املال حّقً

سوى الّزكاة«)1(.
الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، حتقيق: أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبدالباقي،    )1(
وإبراهيم عطوة عوض، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احللبي - مصر، ط 2، 1395هـ/1975م، 
الّزكاة، حديث رقم 660، ج 3، ص39. واحلديث  ا سوى  َحّقً املال  أنَّ في  الّزكاة، باب ما جاء  كتاب 
ُف؛ وهو أحد  ضعيف. قال الترمذي: َهَذا َحِديٌث ِإْسنَاُدهُ لَيَْس ِبَذاَك، َوأَبُو َحْمَزةَ َميُْموٌن األَْعَوُر يَُضعَّ
الرواة الواردين في السند. وإذا كان هذا احلديث ضعيًفا من حيث الّسند، لكن معناه صحيح، وفي 
ذلك يقول األلبانّي بعد مناقشته حلديث »ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع بجنبه وهو يعلم 
به« من حيث بيان درجة صحته؛ إذ يقول: أخرجه الطبراني في “املعجم الكبير” )1/66/1(، وقال 
الذهبي في كتابه “حقوق اجلار” )ق 1/17(: “األثرم ضعفه أبو زرعة، وهذا حديث منكر”.  قلت: 
وضعفه أبو حامت أيضا، لكن قال الهيثمي: “رواه الطبراني والبزار، وإسناد البزار حسن”. وكذا في 
إلى احلديث،  يعود  الضمير  أن  يحتمل  قال: “وإسناده حسن” فهذا  أنه  إال  “الترغيب” )236/3( 
ويحتمل أنه يعود إلى البزار، ولعله مراد املنذري بدليل عبارة الهيثمي فإنها صريحة في ذلك. قلت: 
فهذا يشعر أنه لم يتفرد به األثرم هذا. واهلل أعلم. ثم قال األلباني بعد ذلك تعليًقا على منت حديث  
ا  »ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع بجنبه وهو يعلم به«: وفي احلديث إشارة إلى أن في املال حّقً
سوى الزكاة، فال يظنن األغنياء أنهم قد برئت ذمتهم بإخراجهم زكاة أموالهم سنويا، بل عليهم حقوق 

أخرى لظروف وحاالت طارئة، من الواجب عليهم القيام بها، وإال دخلوا في وعيد قوله تعالى: )ڦ  
ڇڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   

ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک( ]التوبة[. =
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أَْغِنَياِء  َعلَى  َفَرَض  اللََّه  »ِإنَّ  قال  أنه   S النبّي  عن  علي   ويروي 
ِإَذا  الُْمْسِلِمنَي ِفي أَْمَواِلِهْم ِبَقْدِر الَِّذي يََسُع ُفَقَراَءُهْم، َولَْن تُْجَهَد الُْفَقَراءُ 
َجاُعوا َوَعُروا ِإالَّ ِبَما يَُضيُِّع أَْغِنَياُؤُهْم، أاََل َوِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ يَُحاِسبُُهْم يَْوَم 

بَُهْم َعَذاًبا أَِليًما«)1(. الِْقيَاَمِة ِحَساًبا َشِديًدا، ثُمَّ يَُعذِّ
كل  أهل  من  األغنياء  »على  مسألة  على  كالمه  خالل  حزم  ابن  وذكر   
بلد أن يقوموا بفقرائهم« فقال: “وفرض على األغنياء من أهل كل بلد أن 
يقوموا بفقرائهم، ويجبرهم السلطان على ذلك، إن لم تقم الزكوات بهم، وال 
في سائر أموال املسلمني، فيقام لهم مبا يأكلون من القوت الذي ال بد منه، 
ومن اللباس للشتاء والصيف مبثل ذلك، ومبسكن يكنهم من املطر والصيف 
والشمس وعيون املارة”)2(. واعتمد على عّدة أدلة لتأييد رأيه؛ منها حديث 
النَّاَس«)3(. ثم قال: »ومن كان  يَْرَحُم  َمْن الَ  اللَُّه  يَْرَحُم  S: »الَ  اهلل  رسول 
على َفْضلٍَة، ورأى املسلُم أخاه جائًعا عريان ضائًعا فلم يغثه، فما رحمه بال 
شك«)4(. وفي مطلع كالمه دعوة إلى فرضية حتقيق التراحم االقتصادي. 
= ينظر: األلباني، محمد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، مكتبة 

املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط1، ج1، ص 281-280. 
الطبراني، سليمان بن أحمد، املعجم الصغير، حتقيق: محمد شكور محمود احلاج أمرير، املكتب    )1(
اإلسالمي، بيروت/دار عمار، عمان، ط 1، 1985/1405، ج 1، ص 275. حديث رقم 453. قال 
بُْن  ثَاِبُت  ِبِه  َد  تََفرَّ الُْمَحاِرِبيُّ  ِإالَّ  َعنُْه  َواَل  ُسَريٍْج،  بُْن  َحْرُب  ِإالَّ  َجْعَفٍر  أَِبي  َعْن  يَْرِوِه  لَْم  الطبراني: 

ٍد، َوَقْد ُرِوَي َعْن َعِليٍّ  ِمْن ُوُجوٍه َغيِْر ُمْسنََدٍة. ُمَحمَّ
وقال احلافظ املنذري: وثابت ثقة صدوق، وروى عنه البخاري وغيره، وبقية رواته ال بأس بهم. 
وروي موقوًفا عن علي وهو أشبه. ]املنذري، عبدالعظيم عبدالقوي، الترغيب والترهيب، حتقيق: 
مصطفى محمد عمارة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط3، 1388 هـ/1968 م، ج1، ص 538[. 
وينظر   .281 4، ص  ج  بيروت،  الفكر،  دار  باآلثار،  احمللى  أحمد،  بن  علي  األندلسي،  ابن حزم    )2(
أيًضا في اجملال نفسه: اجلويني، عبدامللك بن عبداهلل، غياث األمم في التياث الظلم، دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط 2، 1424م/2003م، ص 107، 108. 
تعالى  اهلل  باب قول  التوحيد،  كتاب  البخاري، مرجع سابق،  بن إسماعيل، صحيح  البخاري، محمد    )3(

ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ    )ڦ  
ڑک(  ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇڇ    ڇ  
]التوبة[، حديث رقم 7376، ج 9، ص 115. ورواه مسلم بلفظ: »َمْن اَل يَْرَحِم النَّاَس، اَل يَْرَحْمُه اهللُ َعزَّ 
« ينظر: صحيح مسلم، حتقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، كتاب  َوَجلَّ
بَْياَن َوالِْعَياَل َوتََواُضِعِه َوَفْضِل َذِلَك، حديث رقم 2319، ج 4، ص 1809. الفضائل، بَاُب َرْحَمِتِه S الصِّ

ابن حزم األندلسي، علي بن أحمد، احمللى باآلثار، مرجع سابق، ج 4، ص 282.   )4(
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مرتبة  إلى  ويرفعه  االقتصادي”،  تيمية عن حكم “التراحم  ابن  ويتحّدث 
فرض الكفاية، ويؤّكد أن في املال واجبات جتاه الغير. ويقول: )ولهذا يقال: 
املال سوى  ليس فيه حق يجب بسبب  أي  الزكاة  املال حق سوى  ليس في 
لألقارب  النفقات  جتب  كما  املال،  سبب  بغير  واجبات  ففيه  وإال  الزكاة؛ 
الديون،  قضاء  ويجب  العاقلة،  حمل  ويجب  والبهائم،  والرقيق  والزوجة 
ويجب اإلعطاء في النائبة، ويجب إطعام اجلائع وكسوة العاري فرًضا على 
الكفاية؛ إلى غير ذلك من الواجبات املالية. لكن بسبب عارض واملال شرط 
واالستطاعة  الوجوب  سبب  البدن  فإن  احلج؛  في  كاالستطاعة  وجوبها؛ 
شرط، واملال في الزكاة هو السبب والوجوب معه؛ حتى لو لم يكن في بلده 

من يستحقها حملها إلى بلدة أخرى وهي حق وجب هلل تعالى()1(.
ويصّرح الرملي بأن حتقيق “التراحم االقتصادي” من فروض الكفاية 
في حال عدم كفاية أموال الزكاة وعدم توفر مال في بيت املال لصالح سهم 
الُْمْسِلِمنَي  َدْفُع َضَرِر  “املصالح العامة”، إذ يقول: ومن فروض الكفاية 
ِنِهْم؛ َكِكْسَوِة  َعلَى الَْقاِدِريَن؛ َوُهْم َمْن ِعنَْدهُ ِزيَاَدةٌ َعلَى ِكَفايَِة َسنٍَة لَُهْم َوِلُمَموَّ
َرُر ِبَزَكاٍة َوَسْهِم الَْمَصاِلِح ِمْن بَيِْت  َعاٍر َوِإْطَعاِم َجاِئٍع إَذا لَْم يَنَْدِفْع َذِلَك الضَّ
الَْماِل ِلَعَدِم َشْيٍء ِفيِه أَْو ِلَمنِْع ُمتََولِّيِه.َوَهْل الُْمَراُد ِبَدْفِع َضَرٍر ِمْن ِذْكِر َما 

ُهَما ثَاِنيِهَما)2(. َمَق أَْم الِْكَفايَُة؛ َقْواَلِن أََصحُّ يَُسدُّ الرَّ
وتوّسع دائرة حكم “التراحم االقتصادي” من دائرة األفراد األغنياء إلى 
دائرة الدول اإلسالمية الغنية، فإن كان التراحم االقتصادي في حق الفرد 
الغنّي؛ تارة يكون فرض عني، وأخرى يكون فرض كفاية، وثالثة يكون مندوًبا، 
فاألمر نفسه يكون في حق كل دولة مسلمة؛ على حسب ظروفها املالية التي 
ابن تيمية، أحمد بن عبداحلليم، مجموع الفتاوى، جمع وترتيب: عبدالرحمن بن محمد، مجمع    )1(

امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة النبوية، 1416هـ/1995م، ج 7، ص 316.
الرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس، نهاية احملتاج إلى شرح املنهاج، دار الفكر، بيروت،    )2(

1404هـ/1984م، ج 8، ص49، 50.
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تسمح لها بالدخول في حتقيق التراحم االقتصادي لشعوب العالم اإلسالمي. 
وعليه ميكن التوصل إلى احلكم اآلتي بالنسبة للتراحم االقتصادي: فكلما كان 
معّدل »احلاجة لتحقيق الكفاية« للفقراء واملساكني ومن في حكمهم مرتفًعا، 
كلما كان »حتقيق التراحم االقتصادي« فرًضا عينّيًا لتحقيق كفايتهم. وعلى 
العكس من ذلك: فكلما كان معّدل »احلاجة لتحقيق الكفاية »ملن ذكروا أعاله 
دون املرتبة األولى أو منخفًضا، كلما كان »حتقيق التراحم االقتصادي فرًضا 

كفائّيًا أو مندوًبا«على حسب مقدار أو معّدل احلاجة. 

 املطلب الثالث
أقسام “التراحم االقتصادي”

ميكن اعتماد التقسيم اآلتي للتراحم بالبعد االقتصادي)1(: 

القسم األول: التراحم االقتصادي اخلاص 
النواة  باألسرة  تبدأ  حيث  محطات،  عّدة  القرابة  رحم  رابطه  تأخذ 
املكونة من األب واألم وما يتفّرع منهما من فروع، وينشأ عن تلك الرابطة 
وجود عالقة قرابة بني تلك الفروع، وتتجاوزها إلى األسرة املركبة املكونة 
من اجلّد واجلّدة وما يتفّرع منهما، ولتصل بعد ذلك إلى األسرة املمتدة 

أو ما يعرف راهًنا بالعائلة أو القبيلة.

اجلزء األول: التراحم االقتصادي األسري 

النفقة على أفراد األسرة )النواة( وسيلة من وسائل التراحم االقتصادي، 
بدوي  متولي  )عليش  تقسيم  والعام من  إلى قسمني؛ اخلاص  التراحم  تقسيم  االستفادة من  مت    )1(
عامة  رحم  نوعان:  الرحم  قال:  حيث  الصدقات”؛  عجائب  “موسوعة  كتابه  في  للرحم  البني( 
ين، والرحم اخلاصة هي رحم القرابة من طرفي الرجل  ورحم خاصة؛ فالرحم العامة هي رحم الدِّ
إشراف جلنة  الصدقات )طبع حتت  بدوي، موسوعة عجائب  متولي  ]البني، عليش  وأمه.  أبيه 

آسيا بدولة الكويت(، ط1، 1432 هـ/2011 م، ج 1، ص 242، 243[.
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، قال:  حتى ولو كانت ملزمة، وميكن أن يدلل عليها مبا رواه أبو هريرة 
قال:  ديناٌر،  عندي  اهلل،  رسوَل  يا  رجل:  فقال  َدَقة،  بالصَّ  S النبي  أمَر 
َولَِدَك«  به على  ْق  »تََصدَّ قال:  آخُر،  قال: عندي  نفسك«  به على  »تََصدْق 
ق به على زوجِتك -أو زوجك-« قال: عندي  قال: عندي آخر، قال: »تََصدَّ
ق به على خاِدِمك« قال: عندي آخُر، قال: »أنَت أبَْصُر«)1(. آخُر، قال: »تصدَّ
واملراد من الصدقة الواردة في احلديث: النفقة، ورتب S األول فاألول، 
ثلَّث  ثم  كبعضه،  ألنه  بولده  ثم  بنفسه،  يبدأ  أن  أمره  فاألقرب،  واألقرب 
بالزوجة، وأخرها عن الولد، ألنه إذا لم يجد ما ينفق عليها تركها، فينفق 
عليها ذو رحم جتب نفقتها عليه، أو تتزوج بآخر فينفق عليها، ثم ذكر اخلادم، 
ألنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته، فتكون النفقة على من يبتاعه وميلكه، ثم 
قال له فيما بعد: أنت أبصر، أي: إن شئت تصدقت، وإن شئت أمسكت)2(. 

اجلزء الثاني: التراحم االقتصادي العائلي أو القبلي 

املمتدة(  )األسرة  القبيلة  أو  املركبة(  )األسرة  العائلة  أفراد  على  النفقة 
أيًضا إحدى وسائل التراحم االقتصادي، وفي حال تطبيقها يظهر التكافل 
االجتماعي بأبهى صوره؛ خصوًصا في أوقات الشدائد. وميكن أن يدلل عليها 
مبا ورد في بياِن فضل األشعريني؛ وهم قبيلة من اليمن، بسبب استعمالهم 
لعنصر اإليثار فيما بينهم، خصوًصا في أوقات الشّدة، فلقد روى أبو موسى 
األشعري  عن النبيِّ S أّنه قال: »ِإنَّ األشعريني إذا أْرَملُوا في الَغْزِو أو قلَّ 
األرنؤوط  داود، حتقيق: شَعيب  أبي  األشعث، سنن  بن  داود سليمان  أبو  ِجْستاني،  السِّ  - ينظر:    )1(
د كاِمل قره بللي، دار الرسالة العاملية، بيروت، ط1، 1430 هـ/2009 م، كتاب الزكاة، باب  ومَحمَّ

في صلة الرحم، حديث رقم 1691، ج3، ص 118. احلديث إسناده صحيح كما أفاد احملققان. 
- النسائي، أحمد بن شعيب، السنن الصغرى، حتقيق: عبدالفتاح أبو غدة ومذيل بأحكام األلباني، 
ذلك،  تفسير  باب:  الزكاة،  كتاب  م،  1406هـ/1986  ط2،  حلب،  اإلسالمية،  املطبوعات  مكتب 

حديث رقم 2535، ج5، ص 562. قال األلباني: حديث حسن صحيح.
العيني، محمود بن أحمد، شرح سنن أبي داود، حتقيق: خالد بن إبراهيم املصري، مكتبة الرشد،    )2(

الرياض، ط1، 1420هـ/1999م، ج 6، ص 449.
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َطَعاُم عيالهم باملدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثَْوٍب واِحٍد، ثمَّ اقتََسُموه بينَهم 
في إناٍء واحٍد بالّسِويَّة، فهم َمّني وأنا منهم«)1(. قال اإلمام النووي -وهو يذكر 
الفضائل التي وردت في احلديث-: “وفي هذا احلديث فضيلة األشعريني، 
َفر، وفضيلة جمعها  وفضيلة اإليثار واملواساة، وفضيلة خلط األزواد في السَّ
في شيٍء عند ِقلّتها في احلضر ثم يُْقَسم، وليس املراد بهذا القسمة املعروفة 
في كتب الفقه بشروطها، ومنعها في الّربوّيات)2(، واشتراط املساواة وغيرها، 
وإّنما املراد هنا إباحة بعضهم بعًضا، ومواساتهم باملوجود”)3(. ولذلك فإنَّ 
النبّي S ختم هذا احلديث ببيان فضلهم بقوله »فهم َمّني وأنا منهم«؛ بسبب 
يحتاجون  التي  األوقات  في  واملواساة  اإليثار  بعنصري  بينهم  فيما  تعاملهم 
فيها إلى التراحم؛ كما هو احلال في الغزو أو في األزمات االقتصاديَّة حيث 
تقل فيها األقوات، والذي أشار إليه بقوله: »أرملوا«، أي فني طعامهم، وأصله 

اللغوي من الّرمل)4(، أي كأنهم لصقوا بالّرمل من القلّة)5(. 
احلديث متفق عليه. ينظر: - البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب    )1(
َعاِم َوالنِّْهِد َوالُعُروِض، حديث رقم 2486، ج 3، ص 138.- مسلم،  ِرَكِة ِفي الطَّ الشركة، بَاُب الشَّ
، حديث رقم  ، باب فضائل األشعريني  صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب فضائل الصحابة 

2500، ج 4، ص 1944. 
املراد بالربويات في األصل األموال الربوية التي يجري فيها الربا، واملشهورة باألصناف الستة    )2(
العلة  توّفر  عليها في حال  يقاس غيرها  والتي  وامللح(،  والتمر  والشعير  والبّر  والفضة  )الذهب 
فيها على رأي جمهور الفقهاء.وهذه لها ضوابطها الشرعية خالل مبادلتها ببعضها البعض بيًعا 
وشراًء. لكن تلك الضوابط ال تراعى فيها إذا مّتت تبّرًعا كما في الغزو أو األزمات؛ العتبارها 
مبنزلة األموال املباحة حيث جمعت تبّرًعا، وليس في إطار املبادالت أو املعاوضات، وإذا قّسمت 
على املتبّرعني بها فال يشترط فيها التزام الضوابط الشرعية املذكورة في باب املعاوضات، ألنها 

مّتت بنية التبّرع وليست بنية املعاوضة. )الباحث(.
بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  مسلم،  صحيح  على  النووي  شرح  شرف،  بن  يحي  النووي،    )3(

1392هـ/1972م، ج16، ص62.
الّرْمل معروف، وجمعه رمال. وأَْرَمَل املكان باأللف صار ذا رمل. وأرمل الرجل باأللف إذا نفد زاده    )4(
وافتقر فهو َمْرَمٌل، واجلمع األرامل. وأرملت املرأة فهي أرملة للتي ال زوج لها الفتقارها إلى من 
ينفق عليها. ورجل أرمل إذا لم يكن له زوج. ]الفيومي، أحمد بن محمد، املصباح املنير في غريب 

الشرح الكبير، املكتبة العلمية، بيروت، ج1، ص239[. 
العيني، محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت،    )5(

ج13، ص44.
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القسم الثاني: التراحم االقتصادي العام 
ورابطه الّدين بالدرجة األولى إذا أريد تطبيقه في مكّونات اجملتمع 
توجد  ال  ممن  الواحدة  الدولة  أبناء  ضمن  ذلك  أكان  سواًء  اإلسالمي؛ 
بينهم رابطة رحم أو قرابة، أو بني أبناء األمة الواحدة ممن يعيشون في 
أو  واإلسالمي  العربي  العالم  دول  ذلك ضمن  أكان  مختلفة؛ سواًء  دول 
خارجها، وإاّل فرابطه اإلنسانية إذا أردنا تطبيقه داخل العالم اإلسالمي 
خارج  أو  اإلسالمي  اجملتمع  في  يعيشون  الذين  املسلمني  لغير  بالنسبة 
دول العالم العربي أو اإلسالمي؛ وذلك عند تعّرضهم ملا يستدعي وجود 

هذا التراحم من فقر أو غير ذلك؛ ملا فيه من تأليف للقلوب.
اجلزء األول: التراحم االقتصادي على صعيد أبناء اجملتمع احملّلي 

بعينه لسبب، وقد حتتاجه مجموعة  التراحم قد يحتاجه فرد  وهذا 
من األفراد ممن توفرت فيهم صفة معّينة كمجموعة الفقراء مثاًل. 

وميكن التدليل على األول )التراحم الذي يحتاجه فرد بعينه( مبا رواه 
، حيث قال: أصيب َرُجٌل على َعْهِد رسول اهلل S في  أبو سعيد اخلدري 
قوا عليه«، فتََصّدق  ثماٍر ابْتَاَعها، َفكثَُر َديْنُه، فقال رسول اهلل S: »تََصدَّ
الّناُس عليه، فلم يبلغ ذلك َوَفاء َديْنه، فقال رسول اهلل S ِلُغَرمائه: »خذوا 
جبل  بن  معاذ  أنه  قيل  الرجل  وهذا  ذلك«)1(.  إاّل  لكم  وليس  وجدمت،  ما 
أو  اقتصادي من ميسوري مجتمعه  تراحم  إلى  النووي، ويحتاج  أفاد  كما 
حّيه أو مدينته، حيث أصابت جائحة ثمرة اشتراها، ولم يدفع ثمنها إلى 
أصحابها، فطالبوه وليس له مال يؤديه. ولذلك حّث S الناس من أبناء 
حّيه -على سبيل الندب- التصدق عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، وعندها 
مسلم، صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب املساقاة، باب استحباب الوضع من الّدين، مرجع سابق،    )1(

حديث رقم 1556، ج 3، ص 1191. 
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قال لغرمائه: »خذوا ما وجدمت، وليس لكم إال ذلك« أي ليس لكم زجره 
وحبسه؛ ألنه ظهر إفالسه. وإذا ثبت إفالس الرجل ال يجوز حبسه بالدين، 
بل يخلى وميهل إلى أن يحصل له مال فيأخذه الغرماء، وليس معناه أنه 

ليس لكم إال ما وجدمت، وبطل ما بقي لكم من ديونكم)1(. 
كذلك ميكن التدليل على التراحم الذي حتتاجه جماعة بعينها في حي 
أو مدينة )كجماعة الفقراء( مبا رواه ابن عباس قال: »قحط الناس في 
زمان أبي بكر، فقال أبو بكر: ال متسون حتى يفرج اهلل عنكم. فلما كان 
ا وطعاًما، قال:  من الغد جاء البشير إليه قال: َقِدَمْت لعثمان ألف راحلة بُّرً
فغدا التجار على عثمان، فقرعوا عليه الباب، فخرج إليهم وعليه مالءة 
قد خالف بني طرفيها على عاتقه فقال لهم: ما تريدون؟ قالوا: قد بلغنا 
به على فقراء  بعنا حتى نوسع  ا وطعاًما،  بُّرً ألف راحلة  أنه قد قدم لك 
املدينة. فقال لهم عثمان: ادخلوا فدخلوا، فإذا ألف ِوْقٍر)2( قد ُصبَّ في 
دار عثمان. فقال لهم: كم تربحونني على شرائي من الشام؟ قالوا: العشرة 
اثني عشر، قال: قد زادوني، قالوا: العشرة أربعة عشر، قال: قد زادوني، 
قالوا: العشرة خمسة عشر، قال: قد زادوني، قالوا: من زادك ونحن جتار 
قال:  ال.  قالوا:  زيادة؟  عندكم  عشرة،  درهم  بكل  زادني)3(  قال:  املدينة؟ 

فأشهدكم معشر التجار أنها صدقة على فقراء املدينة«)4(. 
التراحم  حتقيق  سبيل  في  القافلة  تلك  أموال  عثمان  أنفق  فلقد 
الطيبي، احلسني بن عبداهلل، شرح الطيبي على مشكاة املصابيح املسمى بـ )الكاشف عن حقائق    )1(
السنن(، حتقيق: د. عبداحلميد هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة املكرمة - الرياض(، ط 

1، 1417هـ/1997م، ج 7، ص 2172. 
الِوْقر: احِلْمل )الرازي، مختار الصحاح، مرجع سابق، ص 343(.   )2(

يعني بذلك قوله: )ک  ک  ک  ک  گ  گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ںں(    )3(
]الأنعام:160[.

ينظر: - الطبري، أحمد بن عبداهلل بن محمد، الرياض النضرة في مناقب العشرة، دار الكتب العلمية،    )4(
بيروت، ط2، ج3، ص44. - اآلجري، محمد بن احلسني، الشريعة، حتقيق: محمد حامد الفقي، دار 

السنة النبوية/مؤسسة قرطبة، مصر، حديث رقم1774، ص558. قال احملقق: احلديث موقوف. 
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، ألنه  بكر  أبي  اقتصاديَّة في عهد  أزمٍة  االقتصادي - بسبب وجود 
كان يعلم أن مجتمعه يحتاج إلى إعمال هذا املبدأ »التراحم االقتصادي« 
الغني  كفالة  يقوم على ضرورة  الذي  االجتماعي  التكافل  مبدأ  لتحقيق 
للفقير؛ خصوًصا في وقت األزمات االقتصادية من قحط وكساد وركود 

وغيره، أو في وقت احلروب املؤدية إلى النزوح والتشريد. 
اجلزء الثاني: التراحم االقتصادي على صعيد اجملتمع اإلسالمي 

لعهد  بالنسبة  تاله  وما  التشريع  باجملتمع اإلسالمي في عصر  املراد 
اخللفاء الراشدين واليات الدولة اإلسالمية؛ كوالية مصر والعراق واليمن 
وغيرها من الواليات األخرى. وكان مركز الدولة اإلسالمية املدينة املنورة. 
ذلك  على  واستمر  اليمن،  على  والًيا  جبل  بن  معاذ   S النبي  ووّلى 
خالل خالفة أبي بكر ومدة من خالفة عمر. ويروي َعْمرو بْن ُشَعيٍْب أَنَّ 
 S ُمَعاَذ بَْن َجَبٍل »لَْم يََزْل ِبالَْجنَِد)موضع في اليمن(، ِإْذ بََعثَُه َرُسوُل اللَِّه
هُ َعلَى َما  ِإلَى الَْيَمِن َحتَّى َماَت النَِّبيُّ S، َوأَبُو بَْكٍر، ثُمَّ َقِدَم َعلَى ُعَمَر، َفَردَّ
َكاَن َعلَيِْه، َفَبَعَث ِإلَيِْه ُمَعاٌذ ِبثُلُِث َصَدَقِة النَّاِس، َفَأنَْكَر َذِلَك ُعَمُر، َوَقاَل: 
النَّاِس  أَْغِنَياِء  ِمْن  ِلتَْأُخَذ  بََعثْتَُك  َولَِكْن  ِجْزيٍَة،  آِخَذ  َواَل  َجاِبًيا  أَبَْعثَْك  »لَْم 
َها َعلَى ُفَقَراِئِهْم«. َفَقاَل ُمَعاٌذ: »َما بََعثُْت ِإلَيَْك ِبَشْيٍء َوأَنَا أَِجُد أََحًدا  َفتَُردَّ
َفتََراَجَعا  َدَقِة،  الصَّ َشْطَر  ِإلَيِْه  بََعَث  الثَّاِني  الَْعاُم  َكاَن  ا  َفلَمَّ ِمنِّي«.  يَْأُخُذهُ 
ا َكاَن الَْعاُم الثَّاِلُث بََعَث ِإلَيِْه ِبَها ُكلَِّها، َفَراَجَعُه ُعَمُر ِبِمثِْل َما  ِبِمثِْل َذِلَك َفلَمَّ

َراَجَعُه َقبُْل، َفَقاَل ُمَعاٌذ: »َما َوَجْدُت أََحًدا يَْأُخُذ ِمنِّي َشيًْئا«)1(.
التراحم االقتصادي بلغ غايته في اليمن خالل والية   وبذا يظهر أن 
أبو عبيد، القاسم ابن ساّلم، كتاب األموال، حتقيق: خليل محمد هراس، دار الفكر، بيروت، ج1،    )1(
ص710. وقال األلبانّي: هذا اإلسناد منقطع؛ فإن عمرو بن شعيب لم يدرك معاًذا، وبني وفاتيهما 
مائة سنة. ]األلباني، محمد ناصر الّدين، متام املّنة في التعليق على فقه السّنة، دار الراية، ط5، 

ج1، ص385([. 



66

، حتى فاض مال الزكاة عنده مبقدار الثلث في عام معّين، فأراد  معاذ 
إرساله إلى عاصمة الدولة اإلسالمية لتعميم مبدأ التراحم االقتصادي 
بني واليات الدولة اإلسالمية، لكن عمر استنكر عليه ذلك؛ ألن األصل في 
الزكاة أن متارس دور التراحم في بيئتها، وال تخرج منها. وكرر معاذ األمر 
في العام الثاني مبقدار الشطر، وفي العام الثالث أحضر مال الزكاة كله 
إلى عمر في املدينة، ألنه لم يجد في اليمن من يستحقها. وميكن اعتبار 
ذلك من التراحم االقتصادي الذين ميكن أن يطبق بني الدول اإلسالمية 
امليسورة التي يفيض فيها مال الزكاة أو غيره، من خالل حتويل الفائض 
من تلك األموال إلى األخرى الفقيرة، ملا في ذلك من اإلسهام في استمرار 

تطبيق التراحم االقتصادي.
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املبحث الثاني
دائرة تطبيق التراحم االقتصادي؛

“مساعدات)1( حكومة اململكة العربية السعودية
للبنان منوذًجا”

املطلب األول
بيان “مساعدات حكومة اململكة ومؤسساتها 
الرسمية” للدولة اللبنانية )1990-2010 م(

وجزء من مؤسسات القطاع اخليري والتربوي فيها 

سأقتصر بكالمي عن املساعدات الرسمية التي قّدمتها حكومة اململكة 
إلى الدولة اللبنانية وجزء من مؤسسات القطاع اخليري والتربوي خالل 
فترة )1990-2010( كنموذج للتراحم االقتصادي الرسمي)2(، وذلك بعد 
اتفاق الطائف الذي رعته )اململكة( خالل فترة 09/30 - 10/23 من عام 
ا للحرب األهلية اللبنانية التي بدأت  1989م، والذي )االتفاق( وضع حّدً

عام 1975م، وانتهت عام 1990م. 
الرسمية  اململكة ومؤسساتها  التي قّدمتها حكومة  املنح والودائع والقروض  باملساعدات:  عنيت    )1(

للحكومة اللبنانية وبعض املؤسسات اخليرية في لبنان.
لم يتناول البحث الكالم عن املساعدات التي تتم من خالل القطاع األهلي السعودي الذي يتبرع    )2(
لصالح املؤسسات الوقفية واجلمعيات اخليرية العاملة داخل اململكة، وتقوم بدورها بنقل بعضها 
إلى لبنان، والسبب يرجع إلى ضيق نطاق البحث املسموح به. مع اإلشارة أيًضا إلى أنه بني عامي 
2011 و2014م لم يكن هناك مساعدات ذات طابع اقتصادي، وإن كان هناك مساعدات ذات طابع 
عسكري خالل عام 2014 لدعم اجليش اللبناني بحدود 4 مليارات دوالر يعمل حالّيًا )2015( على 

تنفيذها من خالل متويل شراء معدات له على عدة مراحل.
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املبلغ )$(  
بالدوالر 
االأمريكي

اجلهة 
الداعمة يف 

اململكة 

جمال اال�ستفادة من املنحة اأو القر�ض يف 
لبنان

19
90 33.34

تفوي�س احلكومة اللبنانية بال�سرفمنحة حكوميةمليون

19
�سراء م�ستلمات للأجهزة احلكومية والع�سكريةمنحة حكومية60 مليون 91

19
�سرفت يف دعم اللرية اللبنانية مقابل العملت منحة حكومية100 مليون92

الأجنبية 

 19
مواد اإغاثية م�سلمة اإلى احلكومة منحة حكومية20 مليون 93

19
94

130 مليون 

قر�س 
ال�سندوق 
ال�سعودي 

للتنمية 

ينفذها  والتاأهيل  الإعمار  لإعادة  م�ساريع  متويل 
الطرق.  لقطاع  مليون   50 والإعمار:  الإمناء  جمل�س 
احلكومي.  بريوت  م�ست�سفى  لإن�ساء  مليون   34.6
والهرمل.  �سبلني  يف  م�ست�سفيني  لإن�ساء  10.9مليون 
14.5 مليون لتاأهيل كلية العلوم يف اجلامعة اللبنانية. 
قرية   25 يف  املياه  �سبكات  تاأهيل  يف  مليون   4.8
لبنانية. 9مليون لإن�ساء مدار�س حكومية خارج مدينة 

بريوت. 6.3مليون لتاأهيل بع�س املباين احلكومية

منحة حكومية100 مليون 

ال�سحة.  وزارة  ل�سالح  اأدوية  ل�سترياد  مليون   3.9
ببريوت.  الريا�سية  املدينة  بناء  يف  الإ�سهام   10.5
10.5مليون لرتميم وبناء مبان ر�سمية من م�ست�سفيات 
بريوت  م�ست�سفى  بناء  ل�ستكمال  مليون   9 ومدار�س. 
�سيدا  يف  م�ست�سفيني  لبناء  مليون   20 احلكومي.  
املدن  بع�س  يف  الطرق  قطاع  لتاأهيل   20.7 وزحلة. 
بع�س  يف  ال�سرب  م�ساريع  لإن�ساء   12.6 والقرى. 
قرى عكار. 4.3 مليون دولر لتاأهيل الإنارة واإ�سارات 
�سوق  لإن�ساء  مليون   7.5 طرابل�س.  مدينة  يف  ال�سري 

خ�سار جديد ومدر�سة يف طرابل�س

وزارة املالية لدعم اخلزينة اللبنانيةوديعة حكومية500 مليون1996

19
قر�س ال�سندوق 130 مليون97

اإن�ساء طرق يف مدن وقرى لبنانيةال�سعودي 



69

املبلغ )$(  
بالدوالر 
االأمريكي

اجلهة 
الداعمة يف 

اململكة 

جمال اال�ستفادة من املنحة اأو القر�ض يف 
لبنان

19
98 101.6

مليون

قر�س 
ال�سندوق 
ال�سعودي 

�سبلني  م�ست�سفيي  بناء  ل�ستكمال  مليون   1.6
الأوت�سرتاد  لإن�ساء  مليون   45 والهرمل. 
العربي)طريق بريوت - ال�سام(. 10 مليون لإن�ساء 
�سد مياه يف ال�سنية. 8 مليون دولر ملد �سبكة مياه 
طرق  �سبكة  لإن�ساء  مليون   15 املنية.  منطقة  يف 
مدر�سة يف )4(  لإن�ساء )12(  مليون   7 عكار.  يف 
حمافظات خارج مدينة بريوت. 15 مليون لإن�ساء 

حرم لكلية العلوم يف اجلامعة اللبنانية/طرابل�س

2م
00

0 11.7
مليون

قر�س ال�سندوق 
ال�سعودي 

حمافظة  من  قرى  عدة  يف  مياه  م�ساريع  اإن�ساء 
عكار 

2م
00

2

قر�س حكومي - 700 مليون
دعم القت�ساد اللبناين ب�سكل عام موؤمتر باري�س 2 

ل 
ئي

سرا
 اإ�

ان
دو

 ع
ول

�س
 ح

2م
00

6
 1000.6

مليون 

وديعة مع 
منحة حكومية 

- موؤمتر 
�ستوكهومل 

لدعم لبنان 
عام 2006

وديعة يف البنك املركزي اللبناين للمحافظة على 
القوة ال�سرائية للعملة اللبنانية

للإغاثة  العليا  الهيئة  اإلى  �سلمت  مليون   600
الأ�سرار  اإزالة  يف  �سرفها  ومت  اأخرى،  وموؤ�س�سات 
اإ�سرائيل  قبل  من   2006 متوز  عدوان  عن  الناجتة 
وامل�سابني  اجلرحى  معاجلة  يف  وذلك  لبنان،  على 
واإ�سلح املنازل واإعادة اإن�ساء وترميم البنى التحتية 
ترميمها  اأو  وت�سييد اجل�سور  واملياه  الطرق  وقطاعي 
جميع  يف  الطلب  ت�سجيل  نفقات.  اإلى  بالإ�سافة 
املدار�س الر�سمية اللبنانية، وعددها 1330 مدر�سة.

20
07

30 مليون

احلملة ال�سعبية 
ال�سعودية 

لإغاثة ال�سعب 
اللبناين 

�سحية  خدمات  وتقدمي  واأدوية  غذائية  ح�س�س 
املقررات  وتقدمي  مياه  �سبكات  وترميم  واجتماعية 
اللبنانية،  اجلامعة  طلب  من  لفئة  الدرا�سية 
بالإ�سافة اإلى تغطية نفقات �سرورية اأخرى يحتاجها 

كل من ال�سعبني اللبناين والفل�سطيني داخل لبنان

منحة حكومية - 100 مليون 
�سلمت اإلى وزارة املالية موؤمتر باري�س 3 
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املبلغ )$(  
بالدوالر 
االأمريكي

اجلهة 
الداعمة يف 

اململكة 

جمال اال�ستفادة من املنحة اأو القر�ض يف 
لبنان

20
07

 1000
مليون 

قر�س ال�سندوق 
ال�سعودي قدم يف 

موؤمتر باري�س 3

�سرف يف ا�ستكمال اإزالة الأ�سرار الناجتة عن 
عدوان متوز 2006

تغطية تكلفة ت�سجيل الطلب يف املدار�س منحة حكومية20 مليون 
الر�سمية عن العام الدرا�سي 2008-2007

20
قر�س ال�سندوق 25 مليون10

ال�سعودي
ت�سييد كليات للجامعة اللبنانية يف مدينة 

طرابل�س

يل 
ما

الإج
4،062،24 مليون )$( ا

دوالر اأمريكي

اإجمايل املنح والقرو�ض والودائع خالل 
20 �سنة )1990- 2010(، وهذا الرقم 

تقريبي، الأنه مل ي�سمل جميع امل�ساعدات 
العينية. وهذا املبلغ ي�ساوي بالريال 

ال�سعودي:
4،062،240،000 $ * 3.75 �سعر �سرف 

الريال مقابل الدوالر = 15،233،400،000 
مليار ريال �سعودي

جدول رقم )1( باملساعدات السعودية إلى مؤسسات الدولة اللبنانية)1(

منير،  احلافي،  دراسة:  من  بياناتهما  اقتباس  مت  وقد  يليه،  والذي  اجلدول  هذا  الباحث  أعّد     )1(
 ،148 ص  وحتى   87 ص  من  ينظر  1429هـ/2008م،  ط1،  وسواعد،  قلوب  للبنان؛  السعودية 
اللبنانية  املستقبل  جريدة  وموقع  الرياض،  جريدة  )موقع  اإللكترونية  املواقع  بعض  من  وكذلك 
الريفية. للتنمية  لبنان  بوابة  وموقع  اللبناني،  الوزراء  رئيس  السنيورة؛  لفؤاد  الشخصي  واملوقع 

تاريخ املطالعة 2015/7/30(.
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 مبلغ  
املنحة )$(

اجلهة املانحة 
اجلهة امل�ستفيدة من املنحة لبنانيف اململكة 

دار الفتوى يف اجلمهورية اللبنانية هبة حكومية 10مليون 2006م

التابعة هبة حكومية 500األف 2006م الجتماعية  خالد  حممد  الدكتور  موؤ�س�سات 
لدار الفتوى

�سندوق الزكاة التابع لدار الفتوى هبة حكومية 300األف2006م

هبة حكومية 6 مليون 2006م
جمعية املقا�سد اخلريية الإ�سلمية يف بريوت، وامل�سرفة 
يف  تعمل  مدر�سة   50 وقرابة  وجامعة  م�ست�سفى  على 

لبنان.
جمعية املقا�سد اخلريية الإ�سلمية يف بريوتهبة حكومية 3مليون 2007م

املنار، هبة حكومية 1.5 مليون 2007م جلمعية  والتابعة  طرابل�س  يف  املنار  جامعة 
ور�سد املبلغ لبناء اإحدى املباين يف اجلامعة.

جمعية املقا�سد اخلريية الإ�سلمية يف بريوت.هبة حكومية 7 مليون 2008م

يل
ما

الإج
ا

28.3 مليون
اأي )28،300،000 $ * 3.75 �سعر �سرف 

الريال مقابل الدوالر = 106،125،000 مليون 
ريال �سعودي(

جدول رقم )2( باملنح السعودية إلى جزء من مؤسسات القطاع اخليري والتربوي.

املطلب الثاني
قراءة مظهر “التراحم االقتصادي”

في مساعدات اململكة للبنان

إن اململكة دعمت مؤسسات “التراحم االقتصادي” في بنية االقتصاد 
اللبناني، ابتداًء مبا يسهم في حتقيق االستقرار النقدي من خالل دعم 
بإسهامها  اللبناني، ومروًرا  املركزي  البنك  بودائعها في  اللبنانية  العملة 
في تشييد وترميم املدارس واجلامعات واملستشفيات، كذلك دعمت ما 
يسهم في خدمة ذلك التراحم من فتح وتأهيل وترميم للطرقات واجلسور 
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ومتديد لشبكات املياه في املناطق الريفية النائية، باإلضافة إلى تأمني 
الغذاء والدواء واالستشفاء للمتضررين من احلروب التي جرت في لبنان؛ 
وليس انتهاء بدعمها للمؤسسات اخلدماتية األخرى من بلديات وغيرها، 
بل امتدت مساعداتها إلى دعم مؤسسات القطاع اخليري من مؤسسات 
مشرفة على إدارة املمتلكات الوقفية والزكوية والتعليمية ورعاية األيتام. 
وخدمات مؤسسات  استمرار عمل  في  أسهمت  تلك  وهي مبساعداتها 

“التراحم االقتصادي” في بنية االقتصاد اللبناني.
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اخلامتة

توصل البحث إلى النتائج اآلتية: 
خالل 	  من  االقتصادي،  بعده  في  التراحم  على  الضوء  تسليط 

بيان أن صلة الرحم ال تقتصر على مجرد الزيارة وتبادل الشعور 
واألحاسيس بني األرحام، وإمنا هناك صلة اقتصادية للرحم.

إن التراحم االقتصادي يأخذ ثالث مراتب في احلكم الشرعي، وإن 	 
العنصر املؤثر في اختيار مرتبة على غيرها هو معّدل الكفاية التي 
يحتاجها أهل احلاجات في اجملتمع اإلسالمي، وإن مراتبه ثالثة؛ 
وهي الفرض العيني والفرض الكفائي واملندوب، مع افتراض توّفر 

القدرة املالية للراحم.
إن للصلة االقتصادية للرحم أو للتراحم االقتصادي بني األرحام 	 

بعدين اثنني:
أكان  سواًء  الّرحم؛  ورابطه  اخلاص،  االقتصادي  التراحم  األول: 
النواة املكونة من األب واألم وفروعهما،  ذلك على صعيد األسرة 
أو املرّكبة املكّونة من اجلّد واجلّدة وفروعهما من األبناء األشقاء 
األشقاء  وبنات  أبناء  أي  فروعهما؛  وفروع  الشقيقات،  والبنات 

والشقيقات، أو املمتدة )القبيلة أو العشيرة(.
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اإلنسانية؛  أو  الّدين  ورابطه  العام،  االقتصادي  التراحم  والثاني: 
سواًء أكان ذلك ضمن اجملتمع احمللّي داخل الدولة الواحدة، أو كان 
بني دول العالم اإلسالمي، واملتراحمون فيه كّل من يعيش في البلد 
اإلسالمي أو في دول العالم اإلسالمي؛ مسلًما كان أو غير مسلم.

وبالنسبة للتوصيات؛ أوصي باعتماد اآلليات اآلتية لتحقيق أو لتفعيل 
التراحم االقتصادي: 

على صعيد حتقيق التراحم االقتصادي اخلاص: 	 
أوصي املتخلفني عن أداء الزكاة بوجوب إخراجها، لكونها الوسيلة 
األهم في حتقيق التراحم االقتصادي، كذلك أوصيهم بأن عليهم 
واجبات أخرى في أموالهم لصالح مجتمعهم من نفقة على رحم أو 
صدقة أو غير ذلك، عليهم تنفيذها إلسهامها في حتقيق التراحم 

االقتصادي.
على صعيد تفعيل أو حتقيق التراحم االقتصادي العام: 	 
ضمن اجملتمع احمللي لكل دولة: 	 

أوصي بتفعيل عمل املؤسسات الوقفية والصناديق الزكوية واجلمعيات 
منها،  املزيد  وإيجاد  بل  احمللية،  اإلسالمية  اجملتمعات  في  اخليرية 
لكونها تلعب دور الوساطة بني أهل اليسر وأهل العسر، وهي بذلك 
تسهم في حتقيق التراحم االقتصادي داخل اجملتمع احمللّي لكل دولة 

على حدة. 
كذلك أوصي اجملالس التشريعية في دول العالم اإلسالمي التي لم 
تسّن القانون املرتبط بوجوب إخراج الزكاة حتى تاريخه أن تسرع 
لهذا  املشّرعة  الدول  على  أقترح  كما  القانون.  ذلك  تشريع  إلى 
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القانون أن تسهر على تطبيقه، ملا له من إسهام في تفعيل أو حتقيق 
التراحم االقتصادي.

بني دول العالم اإلسالمي: 	 
املؤمتر  منظمة  دول  بني حكومات  التعاون  يتم  أن  أوصي بضرورة 
اإلسالمي )الغنية والفقيرة(، والتي تضم دول العالم اإلسالمي )57 
دولة( على حسب ما تقتضيه الظروف املالية لكل دولة، وكذلك بني 
مؤسسات التراحم االقتصادي فيها )الصناديق الزكوية واملؤسسات 
الوقفية واجلمعيات اخليرية(، ألن ذلك التعاون يسهم في حتقيق أو 

تفعيل التراحم االقتصادي لشعوب العالم اإلسالمي. 
هذا ما يّسر اهلل بيانه، واحلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وآخر 

دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني.
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فهرس املصادر واملراجع

القرآن الكرمي.. 1
اآلجري، محمد بن احلسني، الشريعة، حتقيق: محمد حامد الفقي، . 2

دار السنة النبوية/مؤسسة قرطبة، مصر.
األلباني، محمد ناصر الّدين، متام املّنة في التعليق على فقه السّنة، . 3

دار الراية، ط 5. 
األلباني، محمد ناصر الدين، سلسلة األحاديث الصحيحة وشيء . 4

من فقهها وفوائدها، مكتبة املعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط1.
البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، حتقيق: محمد زهير . 5

بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة 
ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي(، شرح وتعليق د. مصطفى ديب البغا، 

ط1، 1422هـ. 
البني، عليش متولي بدوي، موسوعة عجائب الصدقات )طبع حتت . 6

إشراف جلنة آسيا بدولة الكويت(، ط1، 1432هـ/2011م.
الترمذي، محمد بن عيسى، سنن الترمذي، حتقيق: أحمد محمد شاكر . 7

عوض  عطوة  وإبراهيم   ،)3 )جـ  عبدالباقي  فؤاد  ومحمد   ،)2 )جـ1، 
)جـ4، 5(، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احللبي - مصر، ط2، 

1395هـ/1975م.
وترتيب: . 8 جمع  الفتاوى،  مجموع  عبداحلليم،  بن  أحمد  تيمية،  ابن 

عبدالرحمن بن محمد ابن قاسم، مجمع امللك فهد لطباعة املصحف 
الشريف، املدينة النبوية، 1416هـ/1995م.

احلافي، منير، السعودية للبنان؛ قلوب وسواعد، ط1، 1429هـ/2008م. . 9
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اجلرجاني، علي بن محمد، التعريفات، دار الفكر، بيروت، ط 1، . 10
1419هـ/1998 م. 

اجلويني، عبدامللك بن عبداهلل، غياث األمم في التياث الظلم، دار . 11
الكتب العلمية، بيروت، ط 2، 1424م/2003م. 

 أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي لغًة واصطالًحا، دار الفكر، . 12
دمشق، ط 2، 1408 هـ/1988م. 

ابن حزم األندلسي، علي بن أحمد، احمللى باآلثار، دار الفكر، بيروت.. 13
خالف، عبدالوهاب، علم أصول الفقه، الدار املتحدة، دمشق، ط16.. 14
العلمية، . 15 الكتب  دار  العظيم،  القرآن  تفسير  الفداء،  أبو  كثير،  ابن 

بيروت، ط1، 1418هـ/1997م. 
زهير . 16 وحتقيق:  دراسة  اللغة،  مجمل  فارس،  بن  أحمد  الرازي، 

عبداحملسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط2، 1406هـ/1986م.
مفاتيح . 17 أو  الكبير  التيسير  عمر،  بن  محمد  الدين  فخر  الرازي، 

الغيب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2، 1425هـ/2004م. 
الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، حتقيق: يوسف الشيخ . 18

محمد، املكتبة العصرية، بيروت، ط5، 1420هـ/1999م. 
إلى . 19 احملتاج  نهاية  العباس،  أبي  بن  محمد  الدين  شمس  الرملي، 

شرح املنهاج، دار الفكر، بيروت، 1404هـ/1984م.
ِجْستاني، أبو داود سليمان بن األشعث، سنن أبي داود، حتقيق: . 20 السِّ

العاملية،  الرسالة  دار  بللي،  قره  كاِمل  د  ومَحمَّ األرنؤوط  شَعيب 
بيروت، ط1، 1430هـ/2009م.

الطبراني، سليمان بن أحمد، املعجم الصغير، حتقيق: محمد شكور . 21
محمود احلاج أمرير، املكتب اإلسالمي، بيروت/دار عمار، عمان، 

ط 1، 1985/1405. 
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السلمي، عياض بن نامي، أُصوُل اِلفقِه الذي ال يََسُع الَفِقيِه َجهلَُه، . 22
دار التدمرية، الرياض، ط1، 1426هـ/2005م.

الطبري، أحمد بن عبداهلل بن محمد، الرياض النضرة في مناقب . 23
العشرة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط2. 

الطيبي، احلسني بن عبداهلل، شرح الطيبي على مشكاة املصابيح . 24
عبداحلميد  د.  حتقيق:  السنن(،  حقائق  عن  )الكاشف  بـ  املسمى 
هنداوي، مكتبة نزار مصطفى الباز )مكة املكرمة - الرياض(، ط1، 

1417هـ/1997م. 
خليل محمد . 25 األموال، حتقيق:  كتاب  ابن ساّلم،  القاسم  أبوعبيد، 

هراس، دار الفكر، بيروت.
العيني، محمود بن أحمد، شرح سنن أبي داود، حتقيق: خالد بن . 26

إبراهيم املصري، مكتبة الرشد، الرياض، ط1، 1420هـ/1999م.
العيني، محمود بن أحمد، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، دار . 27

إحياء التراث العربي، بيروت.
الفيومي، أحمد بن محمد، املصباح املنير في غريب الشرح الكبير، . 28

املكتبة العلمية، بيروت.
الكتب . 29 دار  القرآن،  ألحكام  اجلامع  أحمد،  بن  محمد  القرطبي، 

العلمية، بيروت، 1413هـ/1993م.
الكاساني، عالء الدين أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع في ترتيب . 30

الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2، 1406هـ/1986م. 
العروس . 31 تاج  بن عبدالرّزاق،  بن محّمد  الزبيدي، محّمد  املرتضى 

من جواهر القاموس، دار الهداية، الكويت.
إحياء . 32 دار  عبدالباقي،  فؤاد  محمد  مسلم، حتقيق  مسلم، صحيح 

التراث العربي، بيروت. 
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حتقيق: . 33 والترهيب،  الترغيب  عبدالقوي،  عبدالعظيم  املنذري، 
ط3،  بيروت،  العربي،  التراث  إحياء  دار  عمارة،  محمد  مصطفى 

1388 هـ/1968م. 
النووي، يحي بن شرف، شرح النووي على صحيح مسلم، دار إحياء . 34

التراث العربي، بيروت، 1392هـ/1972م.
مواقع إلكترونية: 	 

1 .http://www.alriyadh.com/ :موقع جريدة الرياض
2 .http://www.almustaqbal.com/ :موقع جريدة املستقبل اللبنانية
3 ..http://www.fuadsiniora.com/ :موقع فؤاد السنيورة
4 ..http://lkdg.org/ar/node/5323 :موقع بوابة لبنان للتنمية الريفية
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تطبيقات امل�سلمني للرحمة
 يف اإغاثة امللهوف وجندة املكروب

بحث فقهي مقارن

إعداد: 
د. فتحية إسماعيل محمد مشعل

أستاذ الفقه املقارن املشارك 
بجامعتي األزهر وأم القرى
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املقدمة

 S احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على نبي الرحمة محمد
وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:  

اهلل   جعل  وقد  املكروب،  وجندة  امللهوف  إغاثة  العبادات  أعظم  فمن 
باملعروف  تأمر  للناس  أخرجت  التي  األمم  خير  من  اإلسالمية  األمــة 
وتنهى عن املنكر ومن صور هذا املعروف التعاون على البر والتقوى قال 

ىئ      ىئىئ   ېئ   ېئېئ   ۈئ      ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   )ەئ   تعالى 
ی  ی  ی(  ]املائدة:2[  وحثهم على التراحم واملالطفة والتعاضد في 
غير إثم وال مكروه، وقد ورد ت هذه املعاني في أحاديث كثيرة منها »َمثَُل 
ِهْم، َوتََراُحِمِهْم، َوتََعاُطِفِهْم َمثَُل الَْجَسِد ِإَذا اْشتََكى ِمنُْه  الُْمْؤِمِننَي ِفي تََوادِّ
ى)1(، وهذه املعاني العظيمة  َهِر َوالُْحمَّ ُعْضٌو تََداَعى لَُه َساِئُر الَْجَسِد ِبالسَّ
لتأكيدها،  الشرعية  النصوص  تكاثرت  والتعاطف  والتعاون  التواد  من 
بل وترتب على االمتناع عن إغاثة امللهوف وقت احلاجة أحكام شرعية؛ 
ومن هنا جاء هذا البحث بعنوان: )تطبيقات املسلمني للرحمة في إغاثة 

امللهوف وجندة املكروب: بحث فقهي مقارن(.
ويكمن السبب  الختيار الكتابة في هذا املوضوع دعوة قسم الدراسات 

صحيح مسلم،  باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم )1999/4( حديث رقم:)2586(.    )1(
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اإلسالمية بكلية التربية بجامعة امللك سعود الباحثني للكتابة إلى املؤمتر 
امللك  بجامعة  التربية  كلية  اإلسالمية   الدراسات  بقسم  األول  الدولي 

سعود املعنون بـ »الرحمة في اإلسالم«.

ويهدف البحث إلى:
ورصد  الرحمة،  معاني  من  املكروب  وجندة  امللهوف  إغاثة  أن  بيان 
العملية للرحمة في الفقه اإلسالمي، والتمييز بني املواضع  التطبيقات 

التي تستحق الرحمة من غيرها.

مشكلة البحث:
ألصول  وموافقتها  الرحمة  معاني  تتضمن  التي  احلــاالت  تبيني   
الشريعة ومقاصدها كإنقاذ النفس من الهالك، واختالفها عن احلاالت 

التي تنتفي منها الرحمة مثل الشفاعة في احلدود بعد ثبوتها.

منهج البحث: 
اعتمد البحث املنهج االستقرائي االستنباطي وذلك عن طريق:

استقراء جزئيات املادة الفقهية في مظانها؛ واالستعانة باملالحظة . 1
في هذه اجلزئيات اخملتارة، وذلك إلمكان تخريج  أحكام جلزئيات 

لم تدخل حتت الدراسة.
التقابل والتناظر بني قضيتني أو أكثر لرصد عالقات االختالف، . 2

أو االئتالف في الدراسات املقارنة.
االستنباط  القائم على االستنتاج االجتهادي.. 3

خطة البحث: 
قسمت البحث إلى مقدمة ومتهيد وثالثة مباحث وخامتة
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وجاء التمهيد حول التعريف بعنوان البحث.
وأما املبحث األول فبعنوان:  تطبيقات املسلمني للرحمة في إغاثة امللهوف 
الهالك(،واشتمل  على  املشرفة  النفس  )إغاثة  املكروب  وجندة 

على مطالب: 
املطلب األول: تطبيقات املسلمني للرحمة في إغاثة النفس املشرفة على 

الهالك في زمن العبادة من صالة وصوم وحج  
النفس  إغاثة  في  للرحمة  املسلمني  لتطبيقات  صور  الثاني:  املطلب 

املشرفة على الهالك 
املطلب الثالث: تطبيقات املسلمني للرحمة في إغاثة اللقيط املشرف 

على الهالك،وتخريج إغاثة أطفال الشوارع عليه
املطلب الرابع: تطبيقات املسلمني للرحمة في إغاثة النفس املشرفة 

على الهالك في عينية اجلهاد في النفير العام 
وأما املبحث الثاني فبعنوان: تطبيقات املسلمني للرحمة في اإلغاثة 

املالية للملهوف التأمني التعاوني)اخليري( منوذجا.
إغاثة  في  للرحمة  املسلمني  تطبيقات  فبعنوان:  الثالث  املبحث  وأما 

امللهوف وجندة املكروب، في انتفاء الشفاعة في احلدود.
وجاءت اخلامتة لتسجل أهم النتائج التي توصل إليها البحث.

واهلل املوفق.
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 متهيد حول التعريف بعنوان البحث 

أوال: صلة اجملال التطبيقي بعلم الفقه: 
يعرف الفقه بأنه: العلم باألحكام الشرعية العملية املكتسب من أدلتها 
سواء  اإلنسان،  عمل  بكيفية  املتعلقة  بالعملية  واملقصود  التفصيلية.)1( 
كالنية أم كان أفعال اجلوارح كالصالة واحلج، أم قولياً  كان العمل قلبياً 
كالعقود والتصرفات وغير ذلك، والعملية قيد إلخراج األحكام االعتقادية 

واألخالقية.)2(
ولذا يشتهر الفقه من بني أقسام الشريعة بالعمليات وهي: ما يصدر عن 
املكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات، كوجوب الصالة والصوم والزكاة 
واحلج، وحرمة القتل والزنا وشرب اخلمر.)3( وكمشروعية املعامالت كالبيع 
والسلم واإلجارة وكحرمة بعضها كالربا والغرر والتدليس وغير ذلك. ففي 
اجلملة ميكننا إرجاع األحكام العملية إلى نوعني أساسيني: أحكام العبادات 
من صالة وصوم وزكاة وحج ونذر ونحو ذلك من العبادات التي يقصد بها 
تنظيم عالقة اإلنسان بربه، وأحكام املعامالت من عقود وتصرفات وعقوبات 
أكانوا  سواء  ببعض  بعضهم  املكلفني  عالقة  تنظيم  به  يقصد  مما  وغيرها 

أفراداً أم جماعات.)4( 
شرح جمال الدين اإلسنوي ملناهج الوصول إلى علم األصول للقاضي البيضاوي 24/1 مطبعة     )1(

صبيح )بدون تاريخ(.
شرح اإلسنوي على املنهاج 25/1.     )2(

التوضيح ملنت التنقيح 22/1.    )3(
علم أصول الفقه للشيخ عبدالوهاب خالف ص 32، ط دار القلم.    )4(
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ثانيا: تعريف إغاثة امللهوف 
َغاثَِة،  اإْلِ ِمَن  الَْغْوُث  َوِهَي  َواِحَدةٌ،  َكِلَمٌة  َوالثَّاءُ  َوالَْواُو  الَْغيُْن  لغة)1(:  اإلغاثة 
َجابَة، أغاثه: أي  اإْلِ ِة. اإلغاثة والغوث َوِهي  دَّ ِعنَْد الشِّ َوالنُّْصَرةُ  َغاثَُة  اإْلِ َوِهَي 
َفُهَو ُمِغيٌث، و)االْستَغاثَُة: َطلُب( الَغْوِث،  أنقذه، أََغاثَُه إَغاثًَة إَذا أََعانَُه َونََصَرهُ 
دِة والنِّْقَمِة، والَعْوُن على الَفَكاِك من الّشداِئِد. واستغاث:  َوُهَو التَّْخِليُص من الشِّ
ْج َعنِّي. َويَُقاُل: اْستََغثُْت ُفاَلًنا، َفَما  صاح َويَُقوُل الَْواِقُع ِفي بَِليَّة: أَِغثْني أَي َفرِّ
َمُغوثة َواَل َغْوٌث أَي ِإغاثة فاحلاصل أن اإلغاثة لها استعماالت  َكاَن ِلي ِعنَْدهُ 
لغوية منها: اإلجابة واإلنقاذ واإلعانة واملراد هنا: سرعة التخليص من الشدة 
، يَْستَِغيُث  والنقمة والعون على الفكاك من الشدائد. واملَلُْهوف: املَْظلُوُم املُْضَطرُّ
ُر،اللََّهف: األَسى َوالُْحْزُن والَغيْظ، َوِقيَل: األَسى على شيء يُفوتُك بعد ما  ويَتََحسَّ
تُشرف َعلَيِْه، كمن َذَهَب لَُه َماٌل أَو ُفجع بَحميم؛ وامللهوف: املستغيث وهو أعم 
من أن يكون مظلوما أو عاجزا ويطلق على املضطر وعلى املظلوم. وممن يعد 
ملهوفا: إغاثة النفس املشرفة على الهالك وإنقاذ الضائع وإكرام ذوي األقدار 
واملكروب:من الكرب ُهَو الْغم الَِّذي يَْأُخذ ِبالنَّفِس واللَّْهَفان؛ ُهَو الَْمْكُروُب.)2(  

اإلغاثة اصطالحا: اإلعانة،اإلغاثة مبعنى املعونة )3(، واالستغاثة: أي 
طلب الغوث ممن يخلصه منه.)4( 

املصباح املنير، ألحمد بن محمد بن علي الفيومي، )455/2(،ط: املكتبة العلمية - بيروت، تاج العروس،     )1(
على  األنوار  مشارق  الهداية،   دار   ،)381/24(  ،)314/5( بيدي،  الزَّ احلسيني،  عبدالرّزاق  بن  حملّمد 
صحاح اآلثار، لعياض بن موسى اليحصبي، )140/2(، ط: املكتبة العتيقة ودار التراث، شمس العلوم 
ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد احلميرى اليمني، )5032/8(، ط: دار الفكر املعاصر 
)بيروت(، دار الفكر )دمشق(، الطبعة األولى، 1420هـ-1999م، النهاية في غريب احلديث واألثر، جملد 
الدين أبو السعادات املبارك ابن األثير، )392/3(، ط: املكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ 1979م، معجم 
مقاييس اللغة، ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، ط: دار الفكر،عام النشر: 1399هـ-1979م، 

لسان العرب، جلمال الدين بن منظور، )322/9( ط: دار صادر - بيروت الطبعة الثالثة - 1414هـ.
فتح الباري البن حجر )308/3(، شرح النووي على مسلم )94/7(.     )2(

البناية شرح الهداية، ألبي محمد محمود بدر الدين العينى، )151/3(، ط: دار الكتب العلمية-     )3(
الصاوي،  محمد  بن  ألحمد  السالك،  بلغة  1420هـ-2000م،  األولى،  الطبعة  لبنان،  بيروت، 

)491/4(، دار املعارف، اجملموع ، ألبي زكريا محيي الدين النووي، )80/5(، ط: دار الفكر.
إعانة الطالبني على حل ألفاظ فتح املعني )10/4(.    )4(
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ثالثا: حكم إغاثة امللهوف: 
إغاثة امللهوف واجبة، وهذا الوجوب ثابت بالكتاب والسنة واملعقول:

آيــات  الــكــرمي على وجــوب إغــاثــة امللهوف  أ. أمــا الدليل مــن الكتاب 
كثيرة منها:

قوله تعالى )ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  
ىئىئ  ىئ     ی  ی  ی(  ]املائدة:2[، ففي هذه اآلية الكرمية أمر جلميع اخللق 
بالتعاون على البر والتقوى، أي ليعن بعضكم بعضا، فواجب على العالم 
أن يعني الناس بعلمه فيعلمهم، ويعينهم الغني مباله، والشجاع بشجاعته 
ظاهره  ويقتضي  الواحدة،  كاليد  املسلمون   يكون  وأن  اهلل،  سبيل  في 
إيجاب التعاون على كل ما كان طاعة هلل تعالى؛ ألن البر هو طاعات اهلل، 

ومن ذلك إغاثة امللهوف)1(
ب. وأما الدليل من السنة النبوية على وجوب إغاثة امللهوف أحاديث 

كثيرة منها:
َقاَل: . 1  S النَِّبيِّ  َعِن  ِه،  أَِبيِه، َعْن َجدِّ َعْن  بُْرَدةَ،  أَِبي  عن َسِعيد بْن 

»َعلَى ُكلِّ ُمْسِلٍم َصَدَقٌة«، َفَقالُوا: يَا نَِبيَّ اللَِّه، َفَمْن لَْم يَِجْد؟ َقاَل: 
ُق« َقالُوا: َفِإْن لَْم يَِجْد؟ َقاَل: »يُِعنُي  »يَْعَمُل ِبَيِدِه، َفَينَْفُع نَْفَسُه َويَتََصدَّ
َذا احَلاَجِة املَلُْهوَف« َقالُوا: َفِإْن لَْم يَِجْد؟ َقاَل: »َفلَْيْعَمْل ِبالَْمْعُروِف، 
، َفِإنََّها لَُه َصَدَقٌة«)2(، فدل قوله S: »فيعني ذا  رِّ َولْيُْمِسْك َعِن الشَّ
احلاجة امللهوف« »على إعانة املتحير في أمره احلزين أو الضعيف 
أو  بالفعل  اإلعانة  تكون  أن  يحتمل  إنه  ثم  املستغيث،  املظلوم  أو 

باملال أو باجلاه أو بالداللة أو النصيحة أو الدعاء.)3(
العلمية  الكتب  دار  ط:   ،)381/2( اجلصاص،  الرازي  بكر  أبو  علي  بن  ألحمد  القرآن،  أحكام     )1(
بيروت، الطبعة األولى، 1415هـ/1994م، اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبداهلل محمد القرطبي، 

)47/6(،ط دار الكتب املصرية - القاهرة،الطبعة الثانية، 1384هـ - 1964 م.
صحيح البخاري، بَاٌب: َعلَى ُكلِّ ُمْسِلٍم َصَدَقٌة، َفَمْن لَْم يَِجْد َفلَْيْعَمْل ِبالَْمْعُروِف )115/2(.    )2(

مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح )1337/4(.    )3(



89

اِحُموَن . 2 »الرَّ  :S اهلِل  َرُســوُل  َقــاَل  َقــاَل:  َعْمٍرو  بِْن  َعبِْداهلِل  َعْن 
َماِء  ْحَمُن، اْرَحُموا َمْن ِفي األَْرِض يَْرَحْمُكْم َمْن ِفي السَّ يَْرَحُمُهُم الرَّ
اللَُّه«)1(، ففي هذا احلديث داللة على الترغيب في الشفقة على 
خلق اهلل والرحمة بهم والترهيب من قساوة القلب وجمود العني.  
معناه عاملوهم معاملة الراحم. وتشمل الرحمة من في األرض 
ورحمة  إليهم  واإلحسان  عليهم  بالشفقة  بقتله  يؤمر  آدمي  من 
للكتاب  باتباع  والرحمة مقيدة  التفضل عليهم،  إليهم  الرحمن  
والسنة فإقامة احلدود واالنتقام حلرمة اهلل تعالى ال ينافي كل 

منهما الرحمة. )2(
تُنَْزُع . 3 »الَ  يَُقوُل:   S الَقاِسِم  أَبَا  َسِمْعُت  َقاَل:  ُهَريَْرةَ   أَِبي  َعْن 

ال  أنه  على  الشريف  احلديث  هذا  «)3(،دل  ــيٍّ َشــقِ ِمْن  ِإالَّ  ْحَمُة  الرَّ
تسلب الشفقة على خلق اهلل ومنهم نفسه التي هي أولى بالشفقة 
واملرحمة عليها من غيرها بل فائدة شفقته على غيره راجعة إليها 
فالرحمة في اخللق رقة القلب والرقة في القلب عالمة اإلميان 
فمن ال رقة له ال إميان له ومن ال إميان له شقي فمن ال يرزق الرقة 
شقي)4(،كمايتعني على املسلم الذي أصابته نازلة من نوازل الزمان 
أال يسب فاعل النوازل ملا ثبت َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل 
ْهِر َفاَل  : »يُْؤِذيِني ابُْن آَدَم يَُقوُل: يَا َخيَْبَة الدَّ S: َقاَل اهللُ َعزَّ َوَجلَّ
أخرجه الترمذي في سننه، بَاُب َما َجاَء ِفي َرْحَمِة الُْمْسِلِمنَي )388/3(، رقم: )1924( وقال عنه     )1(

الترمذي:هذا حديث حسن صحيح.
اإلمام في بيان أدلة األحكام أبو محمد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم، )ص: 178( ،ط: دار     )2(
املعرفة -  دار  العسقالني، )158/3(،ط:  الباري البن حجر،  بيروت، فتح  البشائر اإلسالمية - 

بيروت، 1379هــــــــــــ.
، عون املعبود وحاشية ابن القيم )195/13(

أخرجه الترمذي في سننه، باب ما جاء في رحمة املسلمني، قال عنه الترمذي: َهَذا َحديٌث َحَسٌن.     )3(
)387/3(

حتفة األحوذي )42/6(.    )4(
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ْهُر، أَُقلُِّب لَيْلَُه َونََهاَرهُ،  ْهِر َفِإنِّي أَنَا الدَّ يَُقولَنَّ أََحُدُكْم: يَا َخيَْبَة الدَّ
النهي عن سب  على  احلديث  هذا  دل  َقَبْضتُُهَما«)1(؛  ِشئُْت  َفــِإَذا 
إذا  فإنكم  النوازل  فاعل  تسبوا  ال  أي  الدهر  هو  فإن اهلل  الدهر 

سببتم فاعلها وقع السب على اهلل تعالى ألنه هو فاعلها)2(
ج. وأما الدليل من املعقول على وجوب إغاثة امللهوف فهو:

أن من السنن الكونية أَن تقع على اإلنسان حاجات وعاهات من مرض 
وزمانة َوتوجه حق َعلَيِْه وحوائج يضعف َعن إصالح أمره معها ِإالَّ مبعاونة 
بني جنسه، َوكان النَّاس فيها سواسية، فاحتاجوا إلى ِإقامة ألفة بَينهم 
وإدامتها، وأن تكون إغاثة املستغيث وإعانة امللهوف سنة بَينهم يطالبون 
بَها ويالمون عليها، فوجب أَن تكون مواساة أهل العاهات والقيام مبواساة 
بنَي  عليهم طبيعة مسلمة  دفع عاهات طارئة  ِفي  والتعاون  البلد  فقراء 

النَّاس)3(.

ْهِر )1762/4(،حديث  الدَّ َعْن َسبِّ  النَّْهِي  بَاُب  األلفاظ من األدب وغيرها،  كتاب  صحيح مسلم     )1(
رقم:)2246(.

شرح النووي على مسلم )3/15(    )2(
الطبعة:  اجليل،  دار  ط:   )90/1( الدهلوي،  املعروف  عبدالرحيم  بن  أحمد  البالغة،  اهلل  حجة     )3(

األولى، 1426 هـ - 2005م 
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املبحث األول
تطبيقات املسلمني للرحمة في إغاثة امللهوف 
وجندة املكروب )إغاثة النفس املشرفة على 

الهالك(

املطلب األول
تطبيقات املسلمني للرحمة في إغاثة النفس املشرفة 

على الهالك في زمن العبادة من صالة وصوم وحج

ال شك أن إغاثة النفس من أهم الواجبات على كل قادر على إغاثتها 
فاألصل أن من يستغيث به جاره يجب أن يدفع عنه  لئال تذهب األنفس، 
لم  ما  فائدته،وهذا  من  بإياسه  الدفع  وجوب  ويسقط  احلرم،  وتستباح 
يفض إلى اجلناية على نفس الطالب أو شيء من أعضائه، فإذا أخذ في 
إنقاذه فتعلق به حتى خشي على نفسه فليس عليه في هذه احلالة وجوب 
ال شرعا وال عقال فيخلص نفسه منه ويدعه سواء كان قد أشرف على 
]البقرة:95[،  ہ(  ہ   ہ   )ۀۀ   تعالى:  قوله  ظاهر  بل  ال  أم  النجاة 
بن  أحمد  وكره  أوال)1(.  نفسه  تخليص  عليه  يجب  أنه  على  تدل  واآليــة 
حنبل اخلروج إلى صيحة ليال، ألنه ال يدري ما يكون)2(. والصحيح من 

درر احلكام شرح غرر األحكام )235/2(، النجم الوهاج )140/5( السيل اجلرار )ص: 892(.    )1(
، الفروع وتصحيح الفروع )166/10(، منار السبيل )396/2(.    )2(
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مذهب احلنابلة أنه يلزمه الدفع عن نفس غيره)1(، وقد اتفق الفقهاء)2( 
على عدم جواز قطع العبادة لغير ضرورة كما اتفقوا على وجوب قطع 
أو  ماء  في  غرق  كمن  »ملهوف«  شخص  »باستغاثة«  فرضا  ولو  الصالة 
صال عليه حيوان،فيجب عليه قطع الصالة ولو ضاق وقتها، ألنه ميكن 
إلنقاذ  الصالة  قطع  أبى  فإن  ونحوه  الغريق  بخالف  بالقضاء،  تداركها 
الغريق ونحوه أثم وإن كان قطعها من غير هذا فيه إثم ولكن أبيح إلحياء 
أي  احتاجه  الفطر على من  )3(، وكذا يجب  الهالك.  نفس مشرفة على 
الفطر إلنقاذ معصوم من مهلكة كغرق ونحوه ألنه ميكنه تدارك الصوم 
بالقضاء، بخالف الغريق ونحوه.)4( فلو رأى الصائم من يغرق في املاء، 
وال ميكنه تخليصه إال بأن يفطر ليتقوى.. فله الفطر)5(ولو تعارض عليه 

فوت عرفة وإنقاذ غريق وجب تقدمي الغريق؛ ألن فيه إنقاذ روح.)6(

املطلب الثاني
صور من تطبيقات املسلمني للرحمة في إغاثة النفس 

املشرفة على الهالك

النفس   امللهوف  إغاثة  في  للمسلمني  الرحمة  تطبيق  صور  تنوعت   
املشرفة على الهالك في عدد من الصور لعل من أهمها:

اإلنصاف )306/10(.    )1(
الدر   ،)137 )ص:  الفالح  مراقي   ،)77/2( الرائق  البحر   ،)418/1( الهمام  البن  القدير  فتح     )2(
اخملتار وحاشية ابن عابدين )رد احملتار( )52/2(، التاج واإلكليل خملتصر خليل )76/3(، النوادر 
والزيادات على ما في املدونة من غيرها من األمهات )236/1(، البيان في مذهب اإلمام الشافعي 

)69/12(،  اإلنصاف )306/10(، الفروع )166/10(.
منح اجلليل شرح مختصر خليل )532/1(،  املغني البن قدامة )56/2(،كشاف القناع عن منت     )3(

اإلقناع )380/1(
شرح منتهى اإلرادات )478/1(.    )4(

البيان في مذهب اإلمام الشافعي )515/3(    )5(
حاشية البجيرمي على اخلطيب )259/1(    )6(
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الصورة  األولى: يجب بذل الطعام للجوعان)1( املشرف على الهالك وكذا 
يجب على من معه ماء فاضل عن حاجة شربه بذله لعطشان واألصل في 
، َعِن النَِّبيِّ S َقاَل:  ذلك من السنة الصحيحة: ما روي َعْن أَِبي ُهَريَْرةَ 
ِسلَْعٍة  َعلَى  َحلََف  َرُجٌل  ِإلَيِْهْم:  يَنُْظُر  َوالَ  الِقيَاَمِة،  يَْوَم  اللَُّه  يَُكلُِّمُهُم  الَ  »ثاََلثٌَة 
ا أَْعَطى َوُهَو َكاِذٌب، َوَرُجٌل َحلََف َعلَى يَِمنٍي َكاِذبٍَة بَْعَد  لََقْد أَْعَطى ِبَها أَْكثََر ِممَّ
الَعْصِر، ِلَيْقتَِطَع ِبَها َماَل َرُجٍل ُمْسِلٍم، َوَرُجٌل َمنََع َفْضَل َماٍء َفَيُقوُل اللَُّه: الَيْوَم 
أَْمنَُعَك َفْضِلي َكَما َمنَْعَت َفْضَل َما لَْم تَْعَمْل يََداَك«)2(، ففيه دليل على أن من 
منع فضل ماء عنده حملتاجه أن حاله يوم القيامة حال املغضوب عليهم ألن 

هذه األمور ال تكون إال عند الغضب فهي كناية عن حلول العذاب بهم)3(.
وكذا  الهالك؛  على  املشرف  للجوعان  الطعام  بــذل  وجــوب  وسبب 
وهي  حياته  حفظ  فيها  ألن  الضرورة  الهالك.  على  املشرف  العطشان 
مصلحة عظيمة تصلح للوجوب؛ وألنه من إغاثة املستغيث في النائبات)4(. 

لكن هل تثبت له أجرة على ذلك؟
اختلف الفقهاء في ثبوت األجرة ملن خلص مشرفا على الهالك على 

قولني:
القول األول: أن من خلص مشرفا على الهالك بالوقوع في ماء أو نار ال 
تثبت له أجرة املثل بخالف بذل الطعام »في اخملمصة »فله أخذ 
العوض عنه وهو قول عند املالكية واملذهب عند الشافعية. ألن 
األصل عصمة األموال فأدت الضرورة إلى بذل الطعام أما مجانا 
فال)5(. وقد وقع الوجوب على صاحب الطعام لدفع الضرر عن 

اجلوع عبارة عن االستشهاء ووقوع احلاجة إلى األكل = البناية شرح الهداية )59/4(    )1(
صحيح البخاري، باب من رأى أن صاحب احلوض والقربة أحق مبائه، )112/3(.    )2(

نيل األوطار )356/8(.    )3(
الفروق للقرافي )94/3(، لنجم الوهاج في شرح املنهاج )296/9(، شرح منتهى اإلرادات )92/1(.    )4(
للسيوطي  والنظائر  األشباه   ،)30/3( الفقهية  القواعد  في  املنثور   ،)111/4( للقرافي  الذخيرة     )5(
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املضطر، فال يجوز أن يدفع عنه الضرر، ويلحق الضرر بصاحب 
الطعام)1(.

والقول الثاني عند املالكية والشافعية: يلزم صاحب الطعام بذل الطعام 
له بغير عوض ألن الدفع واجب والواجب ال يستحق عوضا، كما 
غير  من  يخلصه  أن  يلزمه  فإنه  يحترق..  أو  يغرق  من  رأى  لو 

اشتراط عوض)2(.
الدفع يكون دينا في ذمته والذمة  لم يستطع  إذا  بأنه  ويناقش هذا: 
وأما  املال  في  ينفذ  كما  فيها،  ينفذ  التصرف  ألن  املــال؛  مجرى  جتري 
تخليص الغريق وغيره: فإن أمكنه موافقته على أجرته لم يلزمه تخليصه 
إال بعد أن يبذل شرط العوض، وإن تعذر ذلك.. وجب عليه تخليصه قبل 
ذلك، وكذلك في الطعام مثله. )3( وال تثبت األجرة ملن خلص مشرفا على 
الهالك بوقوعه في ماء أو نار أو نحوه بل يلزمه تخليصه بال أجرة لضيق 
الوقت عن تقدير األجرة، فإن اتسع الوقت لتقديرها لم يجب تخليصه إال 
بأجرة والفرق أن في إطعام املضطر بذل مال فال يكلف بذله بال مقابل 

بخالف تخليص املشرف على الهالك.)4(
والراجح واهلل أعلم: أنه يلزم صاحب الطعام بذل الطعام للجائع بغير 
عوض خاصة في حالة املشرف على الهالك ألن الدفع واجب والواجب 

ال يستحق عوضا.
الصورة الثانية: تطبيق الرحمة في إغاثة حيوان محترم: أوجب الشرع 
الرحمة باحليوان بالنصوص الثابتة فيما أخرجه البخاري في صحيحه َعْن 

)ص: 469(
البيان في مذهب اإلمام الشافعي )514/4(.    )1(

الذخيرة للقرافي )111/4(، في دراية املذهب )22/13(.    )2(
البيان في مذهب اإلمام الشافعي )513/4(    )3(

مغني احملتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج )163/6(.    )4(
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أَِبي هريرة  أَنَّ َرُسوَل اللَِّه S َقاَل: »بَيْنََما َرُجٌل يَْمِشي ِبَطِريٍق، اْشتَدَّ َعلَيِْه 
يَْأُكُل  يَلَْهُث)1(،  َكلٌْب  َفِإَذا  َخَرَج،  ثُمَّ  َفَشِرَب  ِفيَها،  َفنََزَل  ِبئًْرا  َفَوَجَد  الَعَطُش، 
ُجُل: لََقْد بَلََغ َهَذا الَكلَْب ِمَن الَعَطِش ِمثُْل الَِّذي  الثََّرى ِمَن الَعَطِش، َفَقاَل الرَّ
ُه ثُمَّ أَْمَسَكُه ِبِفيِه، َفَسَقى الَكلَْب َفَشَكَر اللَُّه  َكاَن بَلََغ ِبي، َفنََزَل الِبئَْر َفَمأَلَ ُخفَّ
لَُه َفَغَفَر لَُه »َقالُوا: يَا َرُسوَل اللَِّه، َوِإنَّ لَنَا ِفي الَبَهاِئِم أَْجًرا؟ َفَقاَل: »نََعْم، ِفي 
ُكلِّ َذاِت َكِبٍد َرْطَبٍة أَْجٌر«)2(؛ دل على أن في اإلحسان إلى البهائم أجر عظيم 
بقدر  وزرا  إليها  اإلســاءة  في  أن  هذا:  على  والدليل  السيئات  به  اهلل  يكفر 

ذلك،ألن اإلحسان إليها إذا كان فيه األجر ففي اإلساءة إليها الوزر)3(.
الصورة الثالثة: استثناء رفقة املرأة األجنبية للخشية عليها من الهالك 
مثل: كمن وجد امرأة في طريق مخيف غير آمن  وخشي عليها الهالك 

فإنه يجب عليه أن يصحبها معه وأن يرافقها وإن أدى إلى اخللوة بها.)4(
واألصل في ذلك قضية السيدة عائشة  في حديث اإلفك)5(: فيما 
َغلََبتِْني  َمنِْزِلي،  ِفي  َجاِلَسٌة  أَنَا  »َفَبيْنَا   : عائشة   قالت  البخاري:  راوه 
ْكَواِنيُّ ِمْن َوَراِء اجَليِْش،  لَِميُّ ثُمَّ الذَّ ِل السُّ َعيِْني َفِنْمُت، َوَكاَن َصْفَواُن بُْن املَُعطَّ
َوَكاَن  َرآِني،  ِحنَي  َفَعَرَفِني  نَاِئٍم  ِإنَْساٍن  َسَواَد  َفَرأَى  َمنِْزِلي،  ِعنَْد  َفَأْصَبَح 
ْرُت َوْجِهي  َرآِني َقبَْل احِلَجاِب، َفاْستَيَْقْظُت ِباْسِتْرَجاِعِه ِحنَي َعَرَفِني، َفَخمَّ
اْسِتْرَجاِعِه،  َغيَْر  َكِلَمًة  ِمنُْه  َسِمْعُت  َوالَ  ِبَكِلَمٍة،  تََكلَّْمنَا  َما  َوَواللَِّه  ِبِجلَْباِبي، 
َوَهَوى َحتَّى أَنَاَخ َراِحلَتَُه، َفَوِطَئ َعلَى يَِدَها، َفُقْمُت ِإلَيَْها َفَرِكبْتَُها، َفانَْطلََق 
املعاملة  في  األدب  حسن  ففيه  اجَليَْش«)6(  أَتَيْنَا  َحتَّى  اِحلََة  الرَّ ِبي  يَُقوُد 
ورجل لهثان وامرأة لهثى كعطشان وعطشى وهو الذى أخرج لسانه من شدة العطش واحلر =     )1(

شرح النووي )242/14(
صحيح البخاري، باب رحمة الناس والبهائم  )9/8(.    )2(

االستذكار )370/8(، مغني احملتاج )162/6(.    )3(
اجملموع شرح املهذب )279/4(.    )4(

اإلفك: الكذب، وسمي إفكا، ألنه كالم قلب عن احلق = نزهة األعني النواظر )ص: 137(.    )5(
صحيح البخاري،باب حديث اإلفك، )116/5(.    )6(
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واملعاشرة مع النساء األجانب ال سيما في اخللوة بهن عند الضرورة ومتيز 
مكاملة  تركه  الفنت وهي:   الواقية خلوف  التدابير  من  بعدد  فعل صفوان 
عائشة وسؤالها وأنه لم يزد على االسترجاع وتقدمي مركبها وإعراضه بعد 
الضعيف  امللهوف وعون  إغاثة  وفيه  بها  يقود  تقدمه  ثم  ركبت  ذلك حتى 

وإكرام من له قدر كما فعل صفوان في ذلك كله)1(.
الصورة الرابعة: تطبيقات املسلمني للرحمة في إغاثة املريض وجندته: 
إلى  صاحبها  يحتاج  الطبيعي)2(  اجملرى  عن  خارجة  للبدن  حالة  واملــرض 
متريض، وهو فرض كفاية، فيقوم به القريب ثم الصاحب، ثم اجلار، ثم سائر 
الناس،   ويجب أجر املثل وثمن األدوية والنفقة والكسوة إن أعطاه، وليس له 
منعها الستيفاء أجر املثل)3(، ونفذ عمر  إغاثة املريض تطبيقا للرحمة 
في  َحِمّيته)4( للَْمِريِض وجاء بيان هذا فيما روي عن َزيُْد بُْن أَْسلََم، َعْن أَِبيِه، 
اِب َمَرًضا َشِديًدا َفَدَعا ِلي ُعَمُر َطِبيًبا  َقاَل: »َمِرْضُت ِفي َزَماِن ُعَمَر بِْن الَْخطَّ
ِة الِْحْمَيِة«)5(، وفي هذا األثر: يتجلى  َفَحَماِني َحتَّى ُكنُْت أَُمصُّ النََّواةَ ِمْن ِشدَّ

مواهب اجلليل للحطاب)526/2(.    )1(
مراقي الفالح شرح نور اإليضاح )ص: 165(.    )2(

شرح   ،)310/13( )1303/3(،الذخيرة  الثمينة  اجلواهر  عقد   ،)456 )ص:  الضمانات  مجمع     )3(
اخلرشي )91/2(، اجملموع  )490/4( 

احلمية: هي خلو املعدة من األكل= حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني )490/2(؛ ويستعمل     )4(
تعالى،  اهلل  بإذن  نفعه ذلك  الدواء  الدواء بعدها فلو اقتصر على احلمية دون  ثم  املريض احلمية 
وإن استعمل الدواء دون حمية لم ينفعه بل يعود بالضرر= املدخل البن احلاج )306/4( فمعاجلة 
الطبيب نصفان: نصف دواء ونصف حمية، فإن اجتمعا فكأنك باملريض وقد برئ بإذن اهلل وصح 
املدخل البن   ،)145/1( والنظائر  األشباه  البصائر في شرح  = غمز عيون  أولى  به  وإال فاحلمية 
احلاج )118/4( ؛ وال يعالج املريض إال العالم بالطب لئال يضره أكثر مما ينفعه؛ فالطبيب احلاذق 
هو الذي يسعى في تفريق ما يضر بالبدن جمعه أو عكسه وفي تنقيص ما يضر بالبدن زيادته أو 
عكسه ومدار ذلك على ثالثة أشياء حفظ الصحة واالحتماء عن املؤذي واستفراغ املادة الفاسدة 
وقد أشير إلى الثالثة في القرآن فاألول من قوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
أخر وذلك أن السفر مظنة النصب وهو من مغيرات الصحة فإذا وقع فيه الصيام ازداد فأبيح الفطر 
إبقاء على اجلسد وكذا القول في املرض الثاني وهو احلمية من قوله تعالى وال تقتلوا أنفسكم فإنه 
استنبط منه جواز التيمم عند خوف استعمال املاء البارد والثالث من قوله تعالى أو به أذى من رأسه 
ففدية فإنه أشير بذلك إلى جواز حلق الرأس الذي منع منه احملرم الستفراغ األذى احلاصل من 

البخار احملتقن في الرأس = فتح الباري البن حجر )134/10(، املدخل البن احلاج )306/4(.
املنتقى شرح املوطأ )262/7(، املستدرك على الصحيحني للحاكم )230/4( صحيح.    )5(
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ما كان عليه عمر  من القوة وجودة النظر والشفقة على املسلمني حيث 
منع هذا الرجل من تناول ما ميكن أن يكون فيه ضرر عليه)1(، وهو نوع من 
التمريض؛ والتمريض فرض كفاية صونا للمريض عن الضياع، ويجب على 
الطبيب الذي عنده القدرة ملعاجلة الناس بذل ما في وسعه لعالجهم رجاء 
شفائهم، أو التخفيف من آالمهم، ويدل لذلك النصوص العامة في الشريعة 
التي تفيد التعاون وإعانة احملتاج وإغاثة  امللهوف، إضافة إلى أن الطبيب 
معاجلة  ذلك  ومن  األكمل،  الوجه  على  وظيفته  أداء  عليه  يجب  عمله  في 

املرضى الذين يلجؤون إليه، فال يجوز له ردهم أو التساهل في عالجهم.)2(

املطلب الثالث
تطبيقات املسلمني للرحمة في إغاثة اللقيط املشرف 

على الهالك، وتخريج إغاثة أطفال الشوارع عليه

ْيَء لَْقًطا ِمْن بَاِب َقتََل أََخْذتُُه َوَقْد  اللقيط لغة))): )ل ق ط(: لََقْطُت الشَّ
مْرمّياً  يوَجد  الَِّذي  فل  الطِّ فاللَِّقيُط  الَْمنْبُوِذ،  الَْمْولُوِد  َعلَى  اللَِّقيُط  َغلََب 
رق اَل يُعرف أَبوه، واصطالحا: اسم حلي مولود طرحه أهله)4(. َعلَى الطُّ

حكم إغاثة اللقيط: فرض كفاية، فإذا وجد صبي في مضيعة، افترض 
ذلك  ثبت  الهالك)5(  عن  ويقيه  يصلحه،  مبا  والقيام  كفايته،  الكافة  على 
قوله  الكرمي  القرآن  من  فالدليل  واملعقول  واألثر  والسنة  الكرمي  بالقرآن 

فتح الباري البن حجر )177/6(.    )1(
فتاوى الطب واملرضى، مت جمعه من: فتاوى محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه اهلل، وابن باز �،     )2(

ومشايخ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء،)ص: 176(.
لسان العرب )392/7(املطلع على ألفاظ املقنع )ص: 340(، املصباح املنير  )557/2(    )3(

العناية شرح الهداية )109/6(.    )4(
نهاية   ،)418/5( املفتني  وعمدة  الطالبني  روضة   ،)245/8( خليل  مختصر  شرح  اجلليل  منح     )5(

املطلب في دراية املذهب )502/8(.
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تعالى: )ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئىئ  ىئ     ی  
التعاون  ی  ی(  ]املائدة:2[، يقتضي ظاهر هذه اآلية الكرمية إيجاب 
على كل ما كان طاعة هلل تعالى؛ ألن البر هو طاعات اهلل فدلت هذه اآلية  
على أخذ اللقيط ووقايته عن الهالك حتى يتوصل إلى التوصل إلى حراسة 
ڤ(   ڤ    ٹ   ٹ   ٹ   )ٹ   تعالى:  وقوله  نفسه)1(. 
]املائدة:32[ دلت هذه اآلية الكرمية على أن  من أحيا نفسا واحدة فكأمنا 

أحيا الناس جميعا واملراد من إحياء النفس تخليصها عن املهلكات: مثل 
اجلوع املفرط والبرد واحلر املفرطني، وهذه األحوال يتعرض لها اللقيط 
قال:  أبي جميلة  روي عن  ما  األثر:  من  والدليل  يرعاه.)2(  ما  يجد  لم  إن 
ا َرآِني ُعَمُر، َقاَل: »َعَسى الُغَويُْر أَبُْؤًسا«)3( َكَأنَُّه يَتَِّهُمِني،  َوَجْدُت َمنْبُوًذا َفلَمَّ
َوَعلَيْنَا نََفَقتُُه«)5(، فيه  ِإنَُّه َرُجٌل َصاِلٌح، َقاَل: »َكَذاَك اْذَهْب  َقاَل َعِريِفي)4(: 
دليل على جواز االلتقاط، وأن نفقة اللقيط تكون في بيت املال، وإمنا أنكر 
ما  به  له يصنع  يفرض  ما  ويأخذ  أمره  يلي  أن  يريد  أنه  لظنه  عمر عليه 
شاء)6(. والدليل من املعقول: أن التقاط الطفل الذي ال يعرف أهله  إحياء 
تركه  فلو  إذا اضطر، وإجنائه من نحو غرق  واجبا كإطعامه  نفسه فكان 
جميع من رآه أثموا)7(، ونرى معاني الرحمة في رعاية اللقيط من الصورة 

التطبيقية في فعل عمر بن اخلطاب  التي نخلص منها إلى ما يلي:
بيروت،  العلمية  الكتب  ط.دار   )381/2( احلنفي،  اجلصاص  الرازي  بكر  ألبي  القرآن،  أحكام     )1(
الطبعة األولى، 1415هـ/1994م، اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبداهلل محمد بن أحمد القرطبي، 

)47/6(، ط. دار الكتب املصرية،الطبعة: الثانية، 1384هـ- 1964م. 
تفسير الرازي )344/11(.    )2(

»َعَسى الُغَويُْر أَبُْؤًسا«: مثل عند العرب إذا خافت شرا أو توقعته، والغوير تصغير غار واألبؤس     )3(
جمع البأس= االستذكار )162/7(

اجليش   أحوال  يتعرف  بهم  ألنهم  بذلك؛  سموا  ولعلهم  وقوادهم  األجناد  رؤساء  العرفاء  عريفه     )4(
املنتقى شرح املوطأ )3/6( 

صحيح البخاري،باب: إذا زكى رجل رجال كفاه )176/3(.    )5(
فتح الباري البن حجر )275/5(، شرح الزرقاني على املوطأ )45/4(، الذخيرة للقرافي )130/9(.    )6(

60 الوسيط في املذهب )303/4(.    )7(
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أن اللقيط نفس ال حافظ لها بل هي في مضيعة فكان التقاطها . 1
إحياء لها معنى وقد قال اهلل تعالى)ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
نفس  عن  الهالك  دفع  االلتقاط  ففي  ]املائدة:32[  ڤ(   ڤ   
امللتقط فكان مضيع اللقيط آثم ومحرزه غامن ألن فيه أحياء نفس 

مشرفة على الهالك.)1(
يكن . 2 لم  وإن  إعانته،  الكافة  يلزم  املسلمني  فقراء  من  فقير  وألنه 

وهو الغالب كان فرض كفاية على القادرين على حفظه)2( وميكن 
تخريج  إغاثة أطفال الشوارع عليه: ألن املعاني التي ذكرها الفقهاء 
في وصفهم للقيط وهي:أنه  الصبي الصغير غير البالغ، وإن كان 
مميزا؛ وهوطفل نبيذ بنحو شارع ال يعرف له مدع؛ أو أخذ صبي 
ضائع ال كافل له واللقيط ال يعرف نسبه طرح في شارع أو باب 
مسجد، ونحوه أو ضل الطريق ما بني والدته إلى سن التمييز  وهذه 
املعاني يتكبدها الطفل الذي ال يعرف له أب، وليس له سكن يأويه 
سوى جنبات البيوت واحلارات وهو ما يشتهر بطفل الشوارع)3(. 

)ٹ  ٹ   فتدخل رعاية هذا الطفل في داللة اآلية الكرمية 
ٹ  ٹ  ڤ   ڤ( يعني:            

ومن أحياه بأن شد عضده ونصره فكأمنا أحيا الناس جميعا. نظيره: 
من قتل نفسا واحدة وانتهك حرمتها فهو مثل من قتل الناس جميعا، ومن 
ترك قتل نفس واحدة وصان حرمتها واستحياها خوفا من اهلل فهو كمن 

أحيا الناس جميعا)4(.
العناية شرح الهداية )109/6(    )1(

منح اجلليل شرح مختصر خليل )248/8(.    )2(
بداية اجملتهد  )93/4(، نهاية احملتاج )446/5(، الكافي في فقه اإلمام أحمد )203/2(، كشاف     )3(

القناع )226/4(.
تفسير القرطبي )146/6(.    )4(
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املطلب الرابع
تطبيقات املسلمني للرحمة في إغاثة النفس املشرفة 

على الهالك في عينية اجلهاد في النفير العام

اجلهاد من فروض الكفايات في قول عامة أهل العلم ومعني الكفاية 
في اجلهاد: أن ينهض للجهاد قوم يكفون في قتالهم، إما أن يكون جندا 
لهم دواوين من أجل ذلك أو يكونوا قد أعدوا أنفسهم له تبرعا بحيث إذا 
قصدهم العدو وحصلت املنعة بهم ويكون في الثغور من يدفع العدو عنها 
والقول بأن اجلهاد فرض كفاية ذهب إليه احلنفية واملالكية والشافعية 
فروض  من  أنه  املسيب  بن  سعيد  عن  وحكي  والظاهرية)1(  واحلنابلة 
األعيان، وحكي عن ابن شبرمة والثوري أنه غير واجب وهكذا روى عن 
علمناه  قاال:ما  واجب  الغزو  أن  دينار  بن  وعمرو  وسئل عطاء  ابن عمر 

واجبا)2(، وقد يتعني اجلهاد في حاالت هي)3(:
إذا التقى الزحفان، وتقابل الصنفان، حرم على من حضر االنصراف . 1

وتعني عليه املقام لقول اهلل تعالى: )ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   
ائ   ى   ى   ې    ې   ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ(.
إذا نزل الكفار ببلد، تعني علي أهله قتالهم ودفعهم.. 2
إذا استنفر اإلمام قوما لزمهم التعني يعني اخلروج إلي احلرب قال . 3

تعالي: )ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
اجلهاد  عينية  في  الرحمة  معاني  وتستبني  ڇ  ڇ   ڇ  ڍ(، 
انظر: فتح القدير 436/5، مواهب اجلليل 346/3،احلاوى الكبير 122/18، املغني 6/13،احمللي     )1(

باآلثار 340/5.
شرح فتح القدير 437/5،املغني 6/13.      )2(

شرح فتح القدير 439/5، احمليط البرهاني في الفقه النعماني )393/5(    )3(
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في النفير العام)1( من الصورة التطبيقية للنص القرآني )ٱ  ٻ  
ٻ(  التي نخلص منها إلى ما يلي: أنه في حالة النفير، فقيل 
ألهل مدينة أو مصر قريب من العدو، وقد جاء العدو يريدون أنفسكم 
العام  النفير  في  العينية  وهذه  اجلهاد،  يتعني   وأموالكم.  وذراريكم 
هذه  ففي  ]التوبة:41[؛  )ٱ  ٻ  ٻ(   تعالى:  بقوله  استدالال 
اآلية الكرمية داللة على عينية اجلهاد على كل األفراد واملراد بخفافا 
ركبانا  وقيل:  عليكم.،  وملشقته  عنه  وثقاال  له  لنشاطكم  النفور  في 

ومشاة أو شبانا وشيوخا أو مهازيل وسمانا أو صحاحا ومراضا)2(.
وتكمن الرحمة في عينية اجلهاد في حالة النفير العام ألنه من إغاثة 
امللهوف واملظلوم)3(، فحاصله بذل أعز احملبوبات وإدخال أعظم املشقات 
عليه وهو نفس اإلنسان ابتغاء مرضاة اهلل تعالي وهذا أعلى معاني الرحمة: 
ألن اجلهاد من أعظم العبادات العظيمة وقربة من أسمي القربات التي 
يتقرب بها العباد إلي ربهم من بني الفرائض التي فرضها اهلل تعالي ونفع 
أنواع  والدنيا، ومشتمل علي جميع  الدين  ولغيره في  لفاعله  اجلهاد عام 
العبادات الباطنة والظاهرة: فإنه مشتمل من محبة اهلل تعالي، واالخالص 
اهلل،  وذكر  والزهد  والصبر  له،  واملــال  النفس  وتسليم  عليه  والتوكل  له، 
وسائر أنواع األعمال، والقائم به من الشخص واألمة بني إحدى احلسنيني 

دائما: إما النصر والظفر، وإما الشهادة واجلنة)4(.

النفير العام: أن يحتاج إلى جميع املسلمني فال يحصل املقصود وهو إعزاز الدين إال باجلميع =     )1(
االختيار لتعليل اخملتار )117/4(  

مفاتيح الغيب )55/16، 57(، أحكام القرآن للكيا الهراسي )203/4(    )2(
الهداية في شرح بداية املبتدي )378/2(، فتح القدير للكمال ابن الهمام )440/5(    )3(

العناية شرح الهداية )440/5(، أحكام القرآن للجصاص )144/3(.    )4(
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املبحث الثاني
تطبيقات املسلمني للرحمة في اإلغاثة املالية 
للملهوف التأمني التعاوني )اخليري( منوذجا

التأمني في اللغة:)1( مصدر )أمن( واألمني املؤمتن القوي ألنه يوثق 
بقوته. 

لنوع  يتعرضون  ممن  األشخاص  من  مجموعة  تعاون  واصــطــالحــا: 
من اخملاطر على تعويض اخلسارة التي قد تصيب أحدهم، عن طريق 
اكتتابهم مببالغ نقدية ليؤدي منها التعويض ألي مكتتب منهم عندما يقع 

اخلطر املؤمن منه)2(. 
وقد أطلق عليه التأمني البسيط وصورته تتمثل في مجموعة، أو جمعية 
تعاونية تتكون من مجموعة من األفراد ذوي حرفة أو جتارة محددة لتفادي 
يتفق  أن  مثل  مهنتهم  يهدد  أو  يهددهم،  الذي  اخلطر  عن  الناجمة  األضــرار 
مجموعة من التجار أو أصحاب مهنة واحدة على التعاون بينهم من خالل وضع 
كل واحد منهم مبلغاً من املال يودع عند أحدهم فيصرف منه عند وقوع خسارة 
أو حريق ونحو ذلك من الكوارث)3(، وهذا النوع من التعاون اخليري قدمي قدم 

لسان العرب 23/13- 25.    )1(
نظام التأمني، د. الزرقا، ص42، ط مؤسسة الرسالة بعمان، انظر: اإلسالم والتأمني، والفنجري،     )2(
الفقه  وجهة  من  التأمني  ص272،عقود  الزحيلي،  وهبة  املعاصرة.  املالية  املعامالت  ص94، 

اإلسالمي، والبلتاجي،ص 145، عقد التأمني، د. النجار ص107.
التأمني من وجهة نظر إسالمية، دراسة حتليلية، د يوسف سعادة 40، بحث منشور في مجلة =    )3(
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اإلنسان ومييل إليه بفطرته التي فطره اهلل عليها وقد قال فيه سبحانه وتعالى« 
وتعاونوا على البر والتقوى »تعاون يشمل جميع نواحي احلياة وجميع األفراد، 
اجتماعي حقيقي  تكافل  بإقامة  االجتماعية  العالقات  تدعيم  القريب  هدفه 
النوع من  املولى  وقد وجد هذا  بالغنم وهدفه األسمى رضا  فيه  ال غرم 
التأمني التعاوني عند عدد كثير من األمم قدمًيا ومنهم العرب قبل اإلسالم 
حيث ذكر ابن خلدون: »أن العرب عرفوا ما يفهم منه مثل هذا التأمني البسيط 
حيث كان جتارهم يتفقون في رحلة الشتاء والصيف على تعويض اجلمل الذي 
الرحلة، كل واحد منهم حسب  الناجتة من  التجارة  أرباح  أو ميوت من  يهلك 

نسبة رأس ماله، وكذلك تعويض من بارت جتارته أي كسدت أو هلكت)1(.
حكم التأمني التعاوني اخليري: جائز شرعاً بل هو أمر مرغوب فيه، 
ألنه يدخل في عقود التبرعات ومن قبيل التعاون املطلوب شرعاً وقد دل 
على جوازه آيات من القرآن الكرمي والسنة النبوية؛ فمن القرآن الكرمي 

قوله تعالى: )ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ     ېئېئ  ېئ  ىئىئ  
ىئ     ی  ی  ی(  ]املائدة:2[  ففي هذه اآلية الكرمية أمر جلميع اخللق 
بالتعاون على البر والتقوى؛ أي ليعني بعضكم بعضاً، وحتاثوا على أمر اهلل 

تعالى واعملوا به مما دل على الترغيب في التأمني اخليري)2(.
ومن السنة أحاديث كثيرة منها:

َعِن النُّْعَماِن بِْن بَِشيٍر، َقاَل: َقاَل َرُسوُل اهلِل S:« َمثَُل الُْمْؤِمِننَي ِفي . 1
ِهْم، َوتََراُحِمِهْم، َوتََعاُطِفِهْم َمثَُل الَْجَسِد ِإَذا اْشتََكى ِمنُْه ُعْضٌو  تََوادِّ

ى«)3(. َهِر َوالُْحمَّ تََداَعى لَُه َساِئُر الَْجَسِد ِبالسَّ
= االقتصاد اإلسالمي، بنك دبي العدد )99( صفر 1410 هـ 1989 م، التأمني التعاوني ماهيته 

وضوابطه دراسة فقهية اقتصادية د، القرة داغي، ملتقى التأمني التعاوني. 
املقدمة البن خلدون، ص355، ط دار الشعب.    )1(

جلامع ألحكام القرآن للقرطبي 46/6.    )2(
صحيح مسلم،  باب تراحم املؤمنني وتعاطفهم وتعاضدهم )1999/4( حديث رقم:)2586(    )3(
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، َعْن َساِلٍم، َعْن أَِبيِه، أَنَّ َرُسوَل اهلِل S، َقاَل: »الُْمْسِلُم . 2 ْهِريِّ َعِن الزُّ
أَُخو الُْمْسِلِم، اَل يَْظِلُمُه َواَل يُْسِلُمُه، َمْن َكاَن ِفي َحاَجِة أَِخيِه َكاَن اهلُل 
َج اهلُل َعنُْه ِبَها ُكْربًَة ِمْن  َج َعْن ُمْسِلٍم ُكْربًَة، َفرَّ ِفي َحاَجِتِه، َوَمْن َفرَّ
ُكَرِب يَْوِم الِْقَياَمِة، َوَمْن َستََر ُمْسِلًما َستََرهُ اهللُ يَْوَم الِْقيَاَمِة«)1(؛ ففي 
ويدخل  زالته  وستر  عنه  الكرب  وتفريج  املسلم  إعانة  هذا فضل 
في كشف الكربة وتفريجها من أزالها مباله أوجاهه أو مساعدته 
والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه وداللته فيدل على 

الندب للتأمني التعاوني اخليري. )2(
عن أبي موسى األشعري  قال: قال النبي S »إن األشعريني)3( . 3

كان  ما  باملدينة جمعوا  عيالهم  قل طعام  أو  الغزو  في  أرملوا  إذا 
عندهم في ثوب واحد،ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية 
التعاون  وجوب  على  احلديث  هذا  يدل  منهم«)4(.  وأنا  مني  فهم 
بني أفراد اجملتمع كما دل على فضيلة خلط األزواد في السفر، 
وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في احلضر ثم يقسم وليس 
ومنعها  بشروطها  الفقه  كتب  في  املعروفة  القسمة  بهذه  املــراد 
في الربويات، واشتراط املواساة وغيرها، وإمنا املراد مواساتهم 
قريبة  تطبيقية  فقهية  صورة  تعتبر  التناهد  ومسألة  باملوجود)5(، 
الشبه من التأمني التعاوني وقبل بيان هذه الصلة بينهما أعرض 

لدراسة فقهية وجيزة حول مسألة النهد والتناهد.
النهد في اللغة))): العون، وطرح نهده مع القوم أعانهم وخارجهم وقد 

صحيح البخاري، كتاب املظالم والغصب، بَاٌب: الَ يَْظِلُم املُْسِلُم املُْسِلَم َوالَ يُْسِلُمُه، )128/3(.    )1(
شرح النووي على مسلم )135/16(    )2(

بالرمل من  الرمل كأنهم لصقوا  األشعريني قبيلة أبي موسى، أرملوا أي فني زادهم وأصله من     )3(
القلة كما قيل في ذا متربة = فتح الباري البن حجر )130/5(

فتح الباري شرح صحيح البخاري كتاب الشركة باب الشركة في الطعام واملزيد 130/5    )4(
شرح النووي على مسلم 370/5.    )5(

لسان العرب 4555/6.    )6(
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تناهدوا، أي تخارجوا. وقيل النهد إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد 
بعضا  بعضهم  وناهد  تناهدوا،  يقال  وفتحها  النون  بكسر  وهو  الرفقة 

واخملرج يقال له النهد بالكسر.
: إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة وقد ذكر ابن  واصطالحااً
حجر بعض اخلصائص للنهد حيث قال: والذي يظهر لي أن أصله في 
السفر، وقد تتفق رفقة فيعنونه في احلضر وأنه ال يتقيد بالتسوية إال في 
القسمة وأما في األكل فال تسوية الختالف حال اآلكلني. قال ابن األثير: 
النَّهد بالكسر ما يخرجه الرفقة عند املناهدة إلى العدو، وهوأن يقسموا 
اآلخر  يكون ألحدهم على  يتغابنوا وال  بالسوية، حتى ال   بينهم  نفقتهم 
الرفقة،  تخرجه  ما  النهد:  والتناهد:  النهد  بني  والفرق  ومنة)1(،  فضل 

واملناهدة: استقسام النفقة بالسوية في السفر وغيره)2(. 
وحكم النهد: جائز شرعاً ؛ وقد ذكر الزركش في املنثور أن من التناهد 
وهوأن يخرج كل من الرفقة نفقة صاحبه وقال ال بأس بها إال أن تركها 

أشبه بالورع واعتبر أن التناهد أصله احلل)3(.
والدليل على إباحة التناهد من الكتاب قوله تعالى)ۈ   ۈ  ٴۇ  
ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ   ۋ  
]النور:61[   ېئېئ(  ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئوئ   ەئ   ەئ   ائ  
ففي هذه اآلية الكرمية دليل على إباحة األكل جميعاً وإن اختلف أحوالهم 
في األكل وقد سوغ النبي S ذلك فصارت سنة في اجلماعات التي تدعى 

والوالئم وفي اإلمالق في السفر)4(.
فتح الباري 129/5    )1(

اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي، 317/12، اإلنصاف للمرداوي 334/8، كشاف القناع 73/3.    )2(
املنثور للزركشي 229/2 وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويت 1405 هـ الطبعة الثانية.    )3(

اجلامع ألحكام القرآن للقرطبي 317/12.    )4(
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والدليل من السنة أحاديث منها:

، أَنَُّه َقاَل: بََعَث َرُسوُل اللَِّه S بَْعًثا ِقَبَل . 1 َعْن َجاِبِر بِْن َعبِْد اللَِّه 
َوأَنَا  َوُهْم ثاََلُث ِمائٍَة،  اِح  بَْن اجَلرَّ أَبَا ُعَبيَْدةَ  َعلَيِْهْم  َر  َفَأمَّ اِحِل،  السَّ
أَبُو  َفَأَمَر  اُد،  الزَّ َفِنَي  ِريِق  الطَّ ِبَبْعِض  ُكنَّا  ِإَذا  َحتَّى  َفَخَرْجنَا  ِفيِهْم، 
ُعَبيَْدةَ ِبَأْزَواِد َذِلَك اجَليِْش، َفُجِمَع َذِلَك ُكلُُّه« )1(،ففي هذا احلديث 
تلف  منها  بهم ضرورة يخاف  نزلت  إذا  املسلمني  أن  يدل على  ما 
النفوس ويرجى باملواساة بقاؤها حينا انتظار الفرج فواجب حينئذ 
املواساة وأن يشارك املرء رفيقه وجاره فيما بيده من القوت وجمع 
األزواد في السفر وهذا مندوب إليه وأن يخرج القوم إذا خرجوا في 
سفر بنفقتهم جميعا فإن ذلك أطيب لنفوسهم وأحسن ألخالقهم 

وأحرى أن يبارك لهم.
S: »ِإنَّ . 2 النَِّبيُّ  َقــاَل  ــاَل:  َق  ، ــي ُموَسى  أَِب َعــْن  ـــْرَدةَ،  بُ ــي  أَِب َعــْن 

ِبالَْمِدينَِة  ِعَياِلِهْم  َطَعاُم  َقلَّ  أَْو  الَغْزِو،  ِفي  أَْرَملُوا  ِإَذا  األَْشَعِريِّنيَ 
َجَمُعوا َما َكاَن ِعنَْدُهْم ِفي ثَْوٍب َواِحٍد، ثُمَّ اْقتََسُموهُ بَيْنَُهْم ِفي ِإنَاٍء 

ِويَِّة، َفُهْم ِمنِّي َوأَنَا ِمنُْهْم«)2( َواِحٍد ِبالسَّ
وفي  تعالى  اهلل  طاعة  في  املبالغة  على  الشريف  احلديث  هذا  دل   
احلديث فضيلة عظيمة، وهي فضيلة اإليثار واملواساة واستحباب خلط 

الزاد في السفر وفي اإلقامة أيضا. )3(
وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بوضع تصور للتأمني التعاوني 
املوافق ملقاصد الشريعة اإلسالمية: حيث جاء في نص قرار هيئة كبار 
التبرع  عقود  من  التعاوني  التأمني  »أن  1397ه  بتاريخ   51 رقم  العلماء 

صحيح البخاري، كتاب الشركة،باب الشركة في الطعام والنهد والعروض  )137/3(.    )1(
صحيح البخاري،  كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض،  )138/3(.    )2(

فتح الباري البن حجر )130/5(.    )3(
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التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت األخطار واالشتراك في حتمل 
إسهام أشخاص مببالغ  وذلك عن طريق  الكوارث  نزول  املسؤولية عند 
نقدية لتعويض من يصيبه الضرر. فجماعة التأمني ال يستهدفون جتارة 
وال ربحاً من أموال غيرهم وإمنا يقصدون توزيع األخطار بينهم والتعاون 
على حتمل الضرر ألن قصد املشترك ثواب اهلل  مبساعدة احملتاج، 

ەئ  وئ  وئ   تعالى:  قوله  في  داخل  وذلك  دنيوياً،  عائداً  يقصد  ولم 
التأمني  أن  في  واضحة  فالفتوى  ېئ(.  ۈئ      ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ  

الذي أباحته يجب أن يكون عقد تبرع ال عقد معاوضة)1(.
S وألصحابه  للرحمة في  ونلحظ الصورة التطبيقية للرسول اهلل 
إغاثة امللهوف وجندة املكروب بالتأمني التعاوني الذي تخرج على التناهد: 
وهو إخراج كل واحد من الرفقة نفقًة على قدر نفقة صاحبه.)2( ملا فيه من 
ترميق مهج الناس وإحيائهم واإلبقاء عليهم)3( وهذه اإلعانة لتوفير األمان 
واالستقرار يجدها القارئ لكتاب اهلل تعالى قراءة تدبر وتعقل. والناظر في 
السنة املطهرة نظرة تبصر وتفكر يجدهما قد وضعا للمسلم طرق التأمني 
واألمان وسبل احلفظ واالستقرار واالطمئنان مبا ال يجده في أي تشريع 
إليها  التي يصبوا  النعم وأعظم املنن  سواه، ويعتبر األمن واألمان من أجل 
فمن  النبوية  والسنة  الكرمي  القرآن  في    اهلل  ذكرها  والتي  إنسان  كل 

)چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ   تعالى:  قوله  الكرمي  القرآن 
تعالى  وقــال  ]العنكبوت:67[،  ژڑ(   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ  

ڀ   ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻٻ   )ٱ  

وفي  ]قري�س:4-1[  ٿٿ(   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀڀ  
الواقع، د. مسفر بن عتيق الدوسي، ص4 - بحث  التعاوني بني أحالم النظرية وأوهام  التأمني     )1(

منشور ضمن أعمال ملتقى التأمني التعاوني، محرم 1430 هـ - يناير 2009 م.
التعريفات )ص: 67(.    )2(

التمهيد ملا في املوطأ من املعاني واألسانيد )177/23(.    )3(
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حيزت  فكأمنا  بدنه  في  معافى  سريه  في  آمنا  منكم  أصبح  من  احلديث: 
دفع  على  قاصراً  ليس  واألمان  األمن  مدلول  أن  كما  بأسرها)1(،  الدنيا  له 
اخملاطر وإذهاب اخملاوف عن اإلنسان فحسب بل يتضمن احلياة الطيبة 
الصاحلات  يعملون  الذين  املؤمنني  عباده  اهلل  وعد  فقد  السعيدة  والعيشة 
باحلياة الطيبة والعيشة الراضية التي يطمئن بها القلب وترتاح لها النفس 
وتقربها العني، حياة بعيدة عن الهم واحلزن والغم والبالء واحملن حياة يظلها 
أمان في الظاهر مينع البالء والفنت وأمن في الباطن ميأل القلب باإلميان 

)ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک   تعالى:  تعالى قال  واالطمئنان وعداً من اهلل 
ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ    گگ   گ   گ   ک   ک   ک  
العام  األمان  ملعنى  واضحاً  إجماالً  يكون  هذا  ولعل  ]النحل:97[؛  ڱڱ(  
لإلنسان املؤمن الصالح الذي شمل كل ما يخافه املؤمن ويحذره وكل ما يريد 

احلفاظ والتأمني عليه من حوادث الزمان وكوارث األيام)2(. 

البخاري في األدب املفرد رقم )300( والترمذي في سننه )2346( وقال حسن غريب.     )1(
موقف الشريعة اإلسالمية من: البنوك وصندوق التوفير وشهادات االستثمار املعامالت املصرفية     )2(
والبديل عنها التأمني على األنفس واألموال، د. رمضان حافظ عبدالرحمن، ص)180 - 183(، ط 

دار السالم.
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املبحث الثالث
تطبيقات املسلمني للرحمة في إقامة احلدود؛

وحترمي الشفاعة فيها بعد ثبوتها عند القاضي

في  السؤال  هي  والــشــفــاعــة:  شــرعــا)1(؛  املقدرة  العقوبة  هـــو:  احلـــد 
التجاوز عن الذنوب من الذي وقع اجلناية في حقه.)2( والشفاعة هي: 
على  أعانه  فإن  وترا  كان  أن  بعد  معه شفعا  يصير  الطالب حتى  إعانة 
بر وتقوى كانت شفاعة حسنة وإن أعانه على إثم وعدوان كانت شفاعة 
سيئة والبر ما أمرت به واإلثم ما نهيت عنه)3(؛ وقد بني احلق سبحانه 

)ې  ې  ى   تعالى:  قال  الكرمية  اآلية  في  الشفاعة  نوعي  تعالى 
ى  ائ  ائ     ەئ  ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ       ېئېئ   ېئ  ىئ  
ىئ  ىئ   ی   یی(  ]الن�ساء:85[ ، ففي هذه اآلية الكرمية داللة على: أن 
الشفاعة املؤدية إلى سقوط احلق وقوة الباطل تكون عظيمة العقاب عند 
اهلل تعالى.)4(  ودلت السنة النبوية على استحباب الشفاعة احلسنة: فيما 
 S َقاَل: َكاَن َرُسوُل اللَِّه ، روي عن أبي بُْرَدةَ بُْن أَِبي ُموَسى، َعْن أَِبيِه 
اِئُل أَْو ُطِلَبْت ِإلَيِْه َحاَجٌة َقاَل: »اْشَفُعوا تُْؤَجُروا، َويَْقِضي اللَُّه  ِإَذا َجاَءهُ السَّ
والنظائر  األشباه  شرح  في  البصائر  عيون  غمز   ،)212/5( الهمام  ابن  للكمال  القدير  فتح     )1(

.)387/1(
التعريفات )ص: 127(.    )2(

مجموع الفتاوى )300/28(، السياسة الشرعية في إصالح الراعي والرعية )ص: 53(.    )3(
تفسير الرازي )160/10(.    )4(
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َعلَى ِلَساِن نَِبيِِّه S َما َشاَء«)1( ففي  احلديث الشريف  احلض على اخلير 
بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى املكروب في كشف كربة 

ومعونة ضعيف إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول.)2( 
وحثهم  بعض  على  بعضهم  املسلمني  تعظيم حقوق  في  وهذا صريح 

على التراحم واملالطفة والتعاضد في غير إثم وال مكروه. )3(
وقد اتفق الفقهاء على أن احلد ال يقبل اإلسقاط بعد ثبوت سببه عند 
احلاكم، وعليه ابتنى حترمي الشفاعة في احلدود)4(، ولذا أنكر رسول اهلل 
S على أسامة بن زيد حني شفع في اخملزومية التي سرقت فيما ثبت في 
ُهْم َشْأُن املَْرأَِة  ، أَنَّ ُقَريًْشا أََهمَّ صحيح البخاري: َعْن ُعْرَوةَ، َعْن َعاِئَشَة 
ِة الَِّتي َسَرَقْت، َفَقالُوا: َوَمْن يَُكلُِّم ِفيَها َرُسوَل اللَِّه S؟ َفَقالُوا:  املَْخُزوِميَّ
َوَمْن يَْجتَِرُئ َعلَيِْه ِإالَّ أَُساَمُة بُْن َزيٍْد، ِحبُّ َرُسوِل اللَِّه S َفَكلََّمُه أَُساَمُة، 
َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه S: »أَتَْشَفُع ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد اللَِّه، ثُمَّ َقاَم َفاْختََطَب، ثُمَّ 
ِريُف تََرُكوهُ،  َقاَل: ِإنََّما أَْهلََك الَِّذيَن َقبْلَُكْم، أَنَُّهْم َكانُوا ِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الشَّ
، َوايُْم اللَِّه لَْو أَنَّ َفاِطَمَة ِبنَْت  ِعيُف أََقاُموا َعلَيِْه احَلدَّ َوِإَذا َسَرَق ِفيِهُم الضَّ
ٍد َسَرَقْت لََقَطْعُت يََدَها »)5( فقد دل احلديث النبوي الشريف على:  ُمَحمَّ
النهي عن الشفاعة في احلدود وأن ذلك هو سبب هالك األمم السابقة  
وحترمي الشفاعة في احلد إلى بلوغه وعلى أنه يحرم التشفيع فيه فأما 
يكن  لم  إذا  العلماء  أكثر  فيه  الشفاعة  أجاز  اإلمام فقد  إلى  بلوغه  قبل 
املشفوع فيه صاحب شر وأذى للناس فإن كان لم يشفع فيه وفي احلديث 
في  احملاباة  وترك  مكلف  كل  على  احلد  إقامة  إثبات  في  املبالغة  إرادة 

صحيح البخاري، كتاب األدب باب تعاون املؤمنني بعضهم بعضا )12/8(    )1(
فتح الباري البن حجر )451/10(.    )2(

شرح النووي على مسلم )139/16(    )3(
املدونة من غيرها من  النوادر والزيادات على ما في  الهمام )212/5(،  ابن  للكمال  القدير  فتح     )4(

األمهات )315/14(، احلاوي الكبير )439/13(، شرح منتهى اإلرادات )336/3(.
صحيح البخاري، باب حديث الغار، )175/4(    )5(
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ذلك.)1(، وتتجلى الصورة التطبيقية للرحمة في إقامة احلدود؛ وحترمي 
: في قصة  الشفاعة فيها بعد ثبوتها عند القاضي في حديث عائشة  
املرأة اخملزومية ملا شفع فيها أسامة بن زيد فقال النبي S له: »أتشفع 
احلدود  في  الشفاعة  حترمي  على  دليل  ففيه  اهلل«  حــدود  من  حد  في 
والترهيب لفاعلها مبا هو غاية في ذلك، وهو وصفه مبضادة اهلل تعالى 

في أمره، وقد ثبت النهي عن ذلك في الصحيحني.
ومحاسن احلدود كثيرة ومن جملتها:

أنها ترفع الفساد الواقع في العالم وحتفظ النفوس، واألعراض، . 1
واألموال ساملة عن ابتذال وسبب كل من احلدود ما أضيف إليه 

من الزنا، والشرب، والسرقة، والقذف.)2(
مينع . 2 بشرعيتها  العلم  أي  بعده:  زواجــر  الفعل،  قبل  موانع  أنها 

اإلقدام على الفعل، وإيقاعها بعده مينع من العود إليه.)3(
حكمها . 3 فكان  الناس  كافة  إلــى  تعود  ملصلحة  شرعت  واحلــدود 

األصلي االنزجار عما يتضرر به العباد وصيانة دار اإلسالم عن 
الزنا صيانة األنساب وفي حد السرقة صيانة  الفساد ففي حد 
األموال وفي حد الشرب صيانة العقول وفي حد القذف صيانة 

األعراض.)4(
واحلدود ال ينبغي لها أن تهمل إال إذا وجد لها سبب شرعي تدرأ . 4

به، ولو أهملت لتناقضت املصلحة وبطلت فائدة احلدود.)5(
فتح الباري البن حجر )95/12(، شرح النووي على مسلم )186/11(.    )1(

مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر )584/1(    )2(
حاشية ابن عابدين )3/4(    )3(

البحر الرائق )3/5(.    )4(
حجة اهلل البالغة )249/2(    )5(
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األكابر . 5 عن  وإسقاطها  فيها  واملداهنة  احلدود  ترك  كان  5-وإذا 
من أسباب الهالك كانت إقامتها على كل أحد من أسباب احلياة؛ 
والترغيب في إقامة احلدود، ألن ذلك مما ينتفع به الناس ملا فيه 
عن  وردعهم  بالعصاة  الرأفة  وعدم  تعالى  اهلل  أحكام  تنفيذ  من 

هتك حرم املسلمني، )1(.

نيل األوطار )128/7(    )1(
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اخلامتة

في نهاية هذا البحث املعنون بـــ )تطبيقات املسلمني للرحمة في إغاثة 
امللهوف وجندة املكروب بحث فقه مقارن( أرصد أهم النتائج التي توصل 

لها البحث وهي:
على . 1 والعون  والنقمة  الشدة  من  التخليص  سرعة  اإلغــاثــة:  أن 

الفكاك من الشدائد؛ وامللهوف:املستغيث الكرب هو الْغم؛وأن من 
صور امللهوف: إغاثة النفس املشرفة على الهالك وإنقاذ الضائع 
وإكرام ذوي األقدار؛ وأن إغاثة امللهوف واجبة؛ وهذا الوجوب ثابت 
بالكتاب والسنة واملعقول. وأن الرحمة واجبة وتشمل الرحمة من 
في األرض، والرحمة مقيدة باتباع للكتاب والسنة فإقامة احلدود 

واالنتقام حلرمة اهلل تعالى ال ينافي كل منهما الرحمة.
»باستغاثة« . 2 فرضا  ولو  الصالة  قطع  وجــوب  على  الفقهاء  اتفق 

شخص »ملهوف« كما يجب الفطر إلغاثة معصوم من مهلكة كغرق 
ونحوه ألنه ميكنه تدارك الصوم بالقضاء، بخالف لغريق ونحوه؛ 
ولو تعارض عليه فوت عرفة وإغاثة غريق وجب تقدمي الغريق؛ ألن 
فيه إنقاذ روح، وتنوعت الصور التطبيقية للمسلمني للرحمة في 
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الهالك في  للنفس  املشرفة على  املكروب  امللهوف وجندة  إغاثة 
عدد من الصور لعل من أهمها: بذل الطعام للجوعان املشرف على 
الهالك وكذا يجب على من معه ماء فاضل عن حاجة شربه بذله 
األجنبية  املرأة  رفقة  باحليوان  الرحمة  الشرع  وأوجب  لعطشان 
للخشية عليها من الهالك واألصل في ذلك قضية السيدة عائشة 
 في حديث اإلفك والرحمة باحليوان كما نفذ  عمر  تطبيقا 

للرحمة في  حميته  الَْمِريِض.
وتكمن الرحمة في  عينية اجلهاد في حالة النفير العام ألنه من . 3

إغاثة امللهوف وهذا أعلى معاني الرحمة.
أن إغاثة اللقيط فيه تخليص له عن املهلكات: مثل اجلوع املفرط . 4

اللقيط  رعاية  الرحمة في  ونرى معاني  املفرطني.  والبرد واحلر 
ملن  قال  اخلطاب حيث  بن  عمر  فعل  في  التطبيقية  الصورة  من 

أخذ طفال ضائعا: »َكَذاَك اْذَهْب َوَعلَيْنَا نََفَقتُُه »   
هدفه . 5 احلياة،  نواحي  جميع  يشمل  التعاوني:تعاون  التأمني  أن 

تكافل  بإقامة  االجتماعية  والعالقات  األواصــر  تدعيم  القريب 
اجتماعي حقيقي ال غرم فيه بالغنم وهدفه األسمى رضا املولى 
 ونلحظ الصورة التطبيقية للرسول S وألصحابه  للرحمة 
في إغاثة امللهوف وجندة املكروب بالتأمني التعاوني الذي تخرج 
على التناهد: وهو إخراج كل واحد من الرفقة نفقًة على قدر نفقة 

صاحبه. ملا فيه من ترميق مهج الناس وإحيائهم واإلبقاء عليهم 
عظيمة . 6 تكون  الباطل  وقوة  احلق  سقوط  إلى  املؤدية  الشفاعة  أن 

العقاب عند اهلل تعالى. وتتجلى الصورة التطبيقية للرحمة في إقامة 
احلدود؛ وحترمي الشفاعة فيها بعد ثبوتها عند القاضي في حديث 
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:  في قصة املرأة اخملزومية ملا شفع فيها أسامة بن زيد  عائشة  
فقال النبي S له: »أتشفع في حد من حدود اهلل«. 
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فهرس املصادر املراجع

أوال: القرآن الكرمي وعلومه:
أحكام القرآن للجصاص، أحمد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي . 1

)املتوفي: 370هـ(،احملقق: عبدالسالم محمد علي شاهني، الناشر: دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان،الطبعة: األولى، 1415هـ/1994م.

احلسن . 2 أبــو  علي،  بن  محمد  بن  علي  الهراسي  للكيا  القرآن  أحكام 
الشافعي  الهراسي  بالكيا  املــعــروف  الــديــن،  بعماد  امللقب  الطبري، 
)املتوفى: 504هـ(، احملقق: موسى محمد علي وعزة عبد عطية، الناشر: 

دار الكتب العلمية، بيروت، تاريخ الطبع: الطبعة الثانية، 1405هـ.
بن . 3 عمر  بن  محمد  عبداهلل  أبو  الكبير،  التفسير   = الغيب  مفاتيح 

احلسن بن احلسني التيمي الرازي امللقب بفخر الدين الرازي خطيب 
الري )املتوفى: 606هـ(،الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروت، 

الطبعة: الثالثة - 1420هـ. 
اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبداهلل محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح . 4

األنصاري اخلزرجي شمس الدين القرطبي )املتوفى: 671هـ(، حتقيق: 
املصرية-  الكتب  دار  الناشر:  أطفيش،  وإبراهيم  البردوني  أحمد 

القاهرة، الطبعة: الثانية، 1384هـ - 1964 م.
ثانيا: السنة النبوية وعلومها:

محمد . 5 العال  أبــو  املؤلف:  الترمذي،  جامع  بشرح  األحــوذي  حتفة 
عبدالرحمن بن عبدالرحيم املباركفورى )املتوفى: 1353هـ(،الناشر: 

دار الكتب العلمية - بيروت.
االستذكار، أبو عمر يوسف بن عبداهلل بن محمد بن عبدالبر بن عاصم . 1
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النمري القرطبي )املتوفى: 463هـ(، حتقيق: سالم محمد عطا، محمد 
األولــى،  الطبعة:  بيروت   - العلمية  الكتب  دار  معوض،الناشر:  علي 

.2000 - 1421
وسننه . 2  S اهلل  رســول  أمــور  من  اخملتصر  الصحيح  املسند  اجلامع 

وأيامه = صحيح البخاري، حملمد بن إسماعيل أبو عبداهلل البخاري 
اجلعفي، صحيح البخاري، محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر: 
دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم  محمد فؤاد 

عبدالباقي(، الطبعة: األولى، 1422هـ. 
اجلامع الصحيح )وهو سنن الترمذى(: ألبى عيسى محمد بن عيسى . 3

ابن سورة الترمذى  املتوفى سنة 397 هـ - حتقيق وشرح أحمد محمد 
شاكر ـ ط.دار الفكر  

ماجه  . 4 ابن  القزويني  زيد  بن  محمد  عبداهلل  ألبى  ماجه:  ابن  سنن 
املتوفى سنة 275هـ حتقيق محمد فؤاد عبدالباقي - ط.دار الفكر 

العربي.
سنن أبى داود: ألبى داود سليمان األشعث السجستاني األزدي املتوفى . 5

سنة 275هـ مراجعة وتعليق محمد محيى الدين عبداحلميد- ط. 
دار إحياء التراث العربي - بيروت، لبنان.

شرح النووي على صحيح مسلم: ألبى زكريا محيى الدين يحيى بن . 6
شرف النووي املتوفى سنة 676هـ ط.دار الشعب بالقاهرة.

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، املؤلف: محمد بن حبان بن أحمد . 7
ابن حبان بن معاذ بن َمْعبَد، التميمي، أبو حامت، الدارمي، البُستي 
مؤسسة  الناشر:  األرنـــؤوط،  شعيب  354هـــ(،احملــقــق:  )املتوفى: 

الرسالة - بيروت، الطبعة: الثانية، 1414 - 1993.
عون املعبود بشرح سنن أبى داود: ألبى الطيب محمد شمس احلق . 8
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العظيم آبادي ـ ط. دار الكتب العلمية ـ الطبعة األولى 1990 هـ. 
بن . 9 علي  بن  أحمد  حجر  البــن  البخاري،  صحيح  شــرح  الباري  فتح 

حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي )املتوفي:852هـ(، الناشر: دار 
املعرفة- بيروت، 1379. 

10 . ،S املسند الصحيح اخملتصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل
املؤلف: مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشيري النيسابوري )املتوفى: 
261هـ(، احملقق: محمد فؤاد عبدالباقي، الناشر: دار إحياء التراث 

العربي - بيروت.
 مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح، علي بن )سلطان( محمد، أبو . 11

احلسن نور الدين املال الهروي القاري )املتوفى: 1014هـ(، الناشر: 
دار الفكر، بيروت - لبنان، الطبعة: األولى، 1422هـ - 2002م.

مسند اإلمام أحمد بن حنبل، املؤلف: أبو عبداهلل أحمد بن محمد بن . 12
)املتوفى:241هـ(، احملقق: شعيب  الشيباني  بن أسد  بن هالل  حنبل 
األرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون، إشراف: د عبداهلل بن عبداحملسن 
التركي، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى، 1421هـ - 2001م.

ثالثا: كتب أصول الفقه وقواعده:
بن . 1 عبدالعزيز  الدين  عز  محمد  أبو  األحكام،  أدلة  بيان  في  اإلمــام 

امللقب  الدمشقي،  السلمي  احلسن  بن  القاسم  أبي  بن  عبدالسالم 
بسلطان العلماء )املتوفى: 660هـ(، احملقق: رضوان مختار بن غربية، 
الناشر: دار البشائر اإلسالمية - بيروت، الطبعة: األولى، 1407هـ 

- 1987م.
الدين . 2 العباس شهاب  أبو  الفروق،  أنواء  البروق في  أنوار  الفروق = 

أحمد بن إدريس بن عبدالرحمن املالكي الشهير بالقرافي )املتوفى: 
684هـ(،الناشر: عالم الكتب، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.
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قواعد الفقه القواعد البن رجب، زين الدين عبدالرحمن بن أحمد . 3
ابن رجب بن احلسن، الَسالمي، البغدادي، ثم الدمشقي، احلنبلي 

)املتوفى: 795هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية.
رابعا: كتب الفقه احلنفي:

املوصلي . 1 مــودود  بن  محمود  بن  اهلل  اخملتار،عبد  لتعليل  االختيار 
احلنفي )املتوفى: 683هـ(، الناشر: مطبعة احللبي - القاهرة،تاريخ 

النشر: 1356 هـ - 1937 م.
البحر الرائق شرح كنز الدقائق،لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، . 2

تكملة  آخره:  وفي  970هـــ(،  )املتوفي:  املصري  بابن جنيم  املعروف 
البحر الرائق حملمد بن حسني بن علي الطوري احلنفي القادري )ت 
بعد 1138 هـ(، وباحلاشية: منحة اخلالق البن عابدين ،الناشر: دار 

الكتاب اإلسالمي. 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،لعالء الدين، أبو بكر بن مسعود . 3

الكتب  دار  587هـ(،الناشر:  )املتوفي:  احلنفي  الكاساني  أحمد  بن 
العلمية، الطبعة: الثانية، 1406هـ - 1986م. 

البناية شرح الهداية، حملمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن . 4
حسني الغيتابى احلنفي بدر الدين العينى )املتوفي: 855هـ(،الناشر: 
دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان،الطبعة: األولى، 1420هـ/2000م 

بن محمد . 5 بن علي  بكر  القدوري،أبو  النيرة على مختصر  اجلوهرة 
ِبيِدّي اليمني احلنفي )املتوفى: 800هـ(الناشر:  احلدادي العبادي الزَّ

املطبعة اخليرية، الطبعة: األولى، 1322هـ.
حاشية رد احملتار علي الدر اخملتار، حملمد أمني املشهور بابن عابدين، . 6

)ط2(، مطبعة مصطفي البابي احللبي، )1368هـ/1966م(. 
أحمد . 7 اإليضاح،  نور  شرح  الفالح  مراقي  على  الطحطاوي  حاشية 
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ابن محمد بن إسماعيل الطحطاوي احلنفي - توفي 1231 احملقق: 
 - بيروت  العلمية  الكتب  دار  الناشر:  اخلالدي،  عبدالعزيز  محمد 

لبنان. الطبعة: الطبعة األولى 1418هـ - 1997م.
 درر احلكام شرح غرر األحكام، محمد بن فرامرز بن علي الشهير . 8

الناشر: دار  املولى - خسرو )املتوفى: 885هـــ(،  أو  أو منال  مبال - 
إحياء الكتب العربية، الطبعة: بدون طبعة وبدون 

الدر اخملتار شرح تنوير األبصار وجامع البحار،  حملمد بن علي بن محمد . 9
احِلْصني املعروف بعالء الدين احلصكفي احلنفي )املتوفى: 1088هـ(، 
احملقق: عبداملنعم خليل إبراهيم، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: 

األولى، 1423هـ- 2002م.
فتح القدير، كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي املعروف . 10

بابن الهمام )املتوفى: 861هـ(،الناشر: دار الفكر.
السرخسي . 11 األئمة  شمس  سهل  أبي  بن  أحمد  بن  حملمد  املبسوط 

)املتوفى: 483هـ(، الناشر: دار املعرفة - بيروت الطبعة: بدون طبعة، 
تاريخ النشر: 1414هـ - 1993م.

احلنفي . 12 البغدادي  محمد  بن  غامن  محمد  أبو  الضمانات،  مجمع 
بدون  الطبعة:  اإلسالمي،  الكتاب  دار  1030هـ(،الناشر:  )املتوفى: 

طبعة وبدون تاريخ،
، أبو . 13 احمليط البرهاني في الفقه النعماني فقه اإلمام أبي حنيفة 

بن  عمر  بن  عبدالعزيز  بن  أحمد  بن  محمود  الدين  برهان  املعالي 
َماَزةَ البخاري احلنفي )املتوفى: 616هـ(،احملقق: عبدالكرمي سامي 
اجلندي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: األولى، 

1424 هـ - 2004 م.
مراقي الفالح شرح منت نور اإليضاح، حسن بن عمار بن علي الشرنباللي . 14
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زرزور،  نعيم  وراجعه:  به  1069هـ(،اعتنى  )املتوفى:  احلنفي  املصري 
الناشر: املكتبة العصرية، الطبعة: األولى، 1425هـ - 2005م.

خامسا: كتب الفقه املالكي:
بداية اجملتهد ونهاية املقتصد ألبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد . 1

)املتوفى:  احلفيد  رشد  بابن  الشهير  القرطبي  رشد  بن  أحمد  ابن 
595هـ( الناشر: دار احلديث - القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ 

النشر: 1425هـ - 2004 م.
جواهر اإلكليل شرح مختصر خليل، للشيخ صالح عبدالسميع األبي . 2

األزهري، املكتبة الثقافية بيروت.
حاشية العدوى احلسن، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي العدوي . 3

)املتوفى: 1189هـ(، احملقق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، الناشر: 
دار الفكر - بيروت، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1414هـ - 

1994م.
بلغة السالك ألقرب املسالك املعروف بحاشية الصاوي على الشرح . 4

املسمى  لكتابه  الدردير  الشيخ  شرح  هو  الصغير  )الشرح  الصغير 
َماِم َماِلٍك(، ألبي العباس أحمد بن محمد  أقرب املسالك ِلَمْذَهِب اإْلِ
)املتوفى: 1241هـ(، )491/4(،  املالكي  بالصاوي  الشهير  اخللوتي، 

الناشر: دار املعارف.
حجة اهلل البالغة، أحمد بن عبدالرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن . 5

)املتوفى:  الدهلوي«  اهلل  ولي  »الشاه  بـ  املعروف  منصور  بن  معظم 
لبنان،   - بيروت  اجليل،  دار  الناشر:  سابق،  السيد  ت:  1176هـــ(، 

الطبعة: األولى، سنة الطبع: 1426 هـ - 2005م.
بن . 6 إدريــس  بن  أحمد  الدين  شهاب  العباس  أبو  للقرافي،  الذخيرة 

عبدالرحمن املالكي الشهير،القرافي )املتوفى: 684هـ(،الناشر: دار 



122

الغرب اإلسالمي- بيروت، الطبعة: األولى، 1994 م.
شرح مختصر خليل، محمد بن عبداهلل اخلرشي املالكي أبو عبداهلل . 7

)املتوفى: 1101هـ(
وبدون . 8 طبعة  بدون  الطبعة:  بيروت،   - للطباعة  الفكر  دار  الناشر: 

تاريخ.
جالل . 9 محمد  أبو  املدينة،  عالم  مذهب  في  الثمينة  اجلواهر  عقد 

الدين عبداهلل بن جنم بن شاس بن نزار اجلذامي السعدي املالكي 
حلمر،  محمد  بن  حميد  د.  أ.  وحتقيق:  616هـــ(،دراســة  )املتوفى: 
األولــى،  الطبعة:  لبنان،   - بيروت  اإلسالمي،  الغرب  دار  الناشر: 

1423 هـ - 2003 م.
منح اجلليل شرح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن محمد عليش، . 10

أبو عبداهلل املالكي )املتوفى: 1299هـ(،الناشر: دار الفكر - بيروت، 
الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1409هـ/1989م.

عبداهلل . 11 أبو  الدين  شمس  خليل  مختصر  شرح  في  اجلليل  مواهب 
محمد بن محمد، املعروف باحلطاب )املتوفى: 954هـ(،الناشر: دار 

الفكر،الطبعة: الثالثة، 1412هـ - 1992.
 سادسا كتب الفقه الشافعي:

فتح . 1 على  حاشية  )هو  املعني  فتح  ألفاظ  حل  على  الطالبني  إعانة 
)املشهور  بكر  أبو  املؤلف:  الدين(،  العني مبهمات  قرة  بشرح  املعني 
بالبكري( بن محمد شطا الدمياطي )املتوفي: بعد 1302هـ(،الناشر: 
 - هـ   1418 األولى،  الطبعة:  والتوريع،  والنشر  للطباعة  الفكر  دار 

1997 م.
البيان في مذهب اإلمام الشافعي، أبو احلسني يحيى بن أبي اخلير . 2

احملقق:  558هـــ(،  )املتوفى:  الشافعي  اليمني  العمراني  سالم  ابن 
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األولى،  الطبعة:  - جدة،  املنهاج  دار  الناشر:  النوري،  قاسم محمد 
1421هـ- 2000 م. 

حاشية البجيرمي على اخلطيب = حتفة احلبيب على شرح اخلطيب، . 3
)املتوفى:  الشافعي  املصري  البَُجيَْرِمّي  عمر  بن  بن محمد  سليمان 
النشر:  تاريخ  طبعة،  بدون  الطبعة:  الفكر،  دار  الناشر:  1221هـــ(، 

1415هـ - 1995م.
حبيب . 4 بن  محمد  بن  محمد  بن  علي  احلسن  ألبــي  الكبير،  احلــاوي 

احملقق:  ـــ(،  450ه )املتوفى:  بــاملــاوردي  الشهير  البغدادي،  البصري 
الشيخ علي محمد معوض - الشيخ عادل أحمد عبداملوجود، الناشر: 
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، الطبعة: األولى، 1419هـ -1999م.

بن . 5 يحيى  الدين  محيي  زكريا  ألبي  املفتني  وعمدة  الطالبني  روضة 
شرف النووي املتوفى: 676هـ،ط. املكتب اإلسالمي،1405هـ 

اجملموع شرح املهذب )مع تكملة السبكي وملطيعي(، ألبي زكريا محيي . 6
الدين يحيى بن شرف النووي )املتوفى: 676هـ(، الناشر: دار الفكر.

مغني احملتاج إلى معرفة معاني ألفاظ املنهاج، شمس الدين، محمد . 7
ابن أحمد اخلطيب الشربيني الشافعي )املتوفى: 977هـ(، الناشر: 

دار الكتب العلمية، الطبعة: األولى، 1415هـ - 1994م.
بن . 8 موسى  بن  الدين، محمد  كمال  املنهاج،  في شرح  الوهاج  النجم 

808هـــ(،  )املتوفى:  الشافعي  البقاء  أبو  ِميري  الدَّ علي  بن  عيسى 
األولى،  علمية،الطبعة:  جلنة  )جدة(،احملقق:  املنهاج  دار  الناشر: 

1425هـ - 2004م.
املهذب، ألبي سحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي )املتوفى: . 9

476هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 376/1.     
سابعا: كتب الفقه احلنبلي:
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اإلنصاف في معرفة الراجح من اخلالف، لعالء الدين أبو احلسن . 1
)املتوفى:  احلنبلي  الصاحلي  الدمشقي  املــرداوي  سليمان  بن  علي 
بدون   - الثانية  العربي،الطبعة:  التراث  إحياء  دار  885هـ(،الناشر: 

تاريخ
شرح منتهى اإلرادات = دقائق أولي النهى لشرح املنتهى -دقائق أولي . 2

النهى لشرح املنتهى املعروف بشرح منتهى اإلرادات ملنصور بن يونس 
)املتوفى:  احلنبلي  البهوتي  إدريــس  بن  حسن  ابن  الدين  صالح  بن 

1051هـ( الناشر: عالم الكتب.الطبعة: األولى، 1414هـ - 1993م.
بن . 3 يــونــس  بــن  املــؤلــف: منصور  ــاع،  ــن اإلق القناع عــن مــنت  كــشــاف 

)املتوفي:  احلنبلي  البهوتي  إدريـــس  بــن  حسن  ابــن  الــديــن  صــالح 
1051هـ(،الناشر: دار الكتب العلمية.

مجموع الفتاوى 29تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبداحلليم بن . 4
تيمية احلراني )املتوفى: 728هـ(،احملقق: عبدالرحمن بن محمد بن 
قاسم، الناشر: مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف، املدينة 

النبوية، اململكة العربية السعودية، عام النشر: 416هـ/1995م.
الدين عبداهلل بن أحمد بن محمد . 5 املغني البن قدامة محمد موفق 

بن قدامة اجلماعيلي املقدسي ثم الدمشقي احلنبلي، الشهير بابن 
قدامة املقدسي )املتوفى: 620هـ(،الناشر: مكتبة القاهرة.

بن . 6 محمد  بن  إبراهيم  ابن ضويان،  الدليل،  في شرح  السبيل  منار 
املكتب  الناشر:  الشاويش،  )املتوفى: 1353هـ( احملقق: زهير  سالم 

اإلسالمي، الطبعة: السابعة 1409 هـ-1989م.
 ثامنا: املذهب الظاهري

األندلسي . 1 بن حزم  بن سعيد  أحمد  بن  باآلثار، محمد علي  احمللى 
بيروت،  الفكر  دار  الناشر:  456هـ(،  )املتوفى:  الظاهري  القرطبي 
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الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ.   
تاسعا: كتب متنوعة:

التأمني . 1 عقد  أســاس  لالستغالل  ال  التعاون  والــتــأمــني،  اإلســـالم 
اإلسالمي. محمد شوقي الفنجري،، الهيئة املصرية العامة للكتاب.

البدائل الشرعية لصور التأمني احلديثة »التطبيق العملي في ضوء . 2
دكتوراه  رسالة  الصالح،   بن صالح  اإلسالمي محمد  الفقه  قواعد 

جامعة األزهر )الشريعة والقانون بالقاهرة »1427 هـ - 2006 م.
ومهرجان . 3 اإلسالمي  الفقه  أسبوع  احلفيف،  علي  للشيخ  التأمني 

لرعاية  األعلى  - اجمللس  هـ   1380 دمشق شوال  تيمية  ابن  اإلمام 
الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية.

يوسف . 4 د  دراســــة حتليلية،  إســالمــيــة،  نــظــر  وجــهــة  مــن  الــتــأمــني 
سعادة،بحث منشور في مجلة االقتصاد اإلسالمي، بنك دبي العدد 

)99( صفر 1410 هـ 1989 م.
التأمني التعاوني ماهيته وضوابطه دراسة فقهية اقتصادية د، القرة . 5

محرم  التعاوني،  التأمني  ملتقى  أعمال  ضمن  منشور  بحث  داغي، 
1430 هـ - يناير 2009 م.

العواصم . 6 دار  ط  الثنيان،   بن  إبراهيم  سليمان  وأحكامه،  التأمني 
للنشر- الرياض.

دار . 7 والــبــديــل اإلســالمــي. غــريــب اجلــمــال، ط  الــتــجــاري  التأمني 
االعتصام.

بن . 8 مسفر  د.  الواقع،  وأوهام  النظرية  أحالم  بني  التعاوني  التأمني 
عتيق الدوسي، - بحث منشور ضمن أعمال ملتقى التأمني التعاوني، 

محرم 1430 هـ - يناير 2009 م.
التأمني التعاوني معوقاته واستشراف مستقبله، د. سليمان بن دريع . 9
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التعاوني،  التأمني  ملتقى  أعمال  ضمن  منشور  بحث   -، العازمي 
محرم 1430 هـ - يناير 2009 م.

العاقلة تطبيقاتها املعاصرة في الفقه اإلسالمي في دراسة مقارنة، . 10
د. عبدالغني عبدالفتاح غنيم،  مجلة قطاع الشريعة والقانون، العدد 

)3( 2010 م.
عقود التأمني  من وجهة الفقه اإلسالمي، د. محمد بلتاجي،ط: دار . 11

السالم 1429هـ/2008م.
املعامالت املالية املعاصرة )بحوث وفتاوى وحلول، د. وهبة الزحيلي، . 12

ط دار الفكر دمشق 2002 م.
مقدمة في التأمني، د. عبدالعزيز فهمي هيكل،دار النهضة العربية . 13

بيروت لبنان 1968 
املقدمة البن خلدون، ص355، ط دار الشعب.. 14
نظام التأمني، د. الزرقا، ط مؤسسة الرسالة بعمان.. 15
الزيني، . 16 محمد  د.  -حكمه،  وظائفه  وأقسامه  نشأته  التأمني  نظام 

ص3-4، بحث منشور في مجلة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 
للبنات باملنصورة العدد )16( 

املنثور للزركشي  وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية الكويت 1405هـ . 17
الطبعة الثانية.

موقف الشريعة اإلسالمية من: البنوك وصندوق التوفير وشهادات . 18
األنفس  على  التأمني  عنها  والبديل  املصرفية  املعامالت  االستثمار 
واألموال، د. رمضان حافظ عبدالرحمن، ص)180 - 183(، ط دار 

السالم.
إبراهيم . 19 بن  محمد  فتاوى  من:  جمعه  مت  واملرضى،  الطب  فتاوى 

الدائمة  اللجنة  اهلل، ومشايخ  باز رحمه  وابن  اهلل،  الشيخ رحمه  آل 
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فــوزان  بن  صالح  جمعه:  على  واإلفــتــاء،أشــرف  العلمية  للبحوث 
الفوزان،قدم له: عبدالعزيز بن عبداهلل آل الشيخ، طبع: رئاسة إدارة 

البحوث العلمية واإلفتاء.  
عاشرا:كتب اللغة:

عبدالرّزاق . 1 بن  بن محّمد  القاموس،حملّمد  من جواهر  العروس  تاج 
بيدي )املتوفى: 1205هـ(،  احلسيني، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى، الزَّ

ت: مجموعة من احملققني: دار الهداية.
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  نصر إسماعيل بن حماد اجلوهري . 2

الفارابي )املتوفى: 393هـ(،حتقيق: أحمد عبدالغفور عطار، الناشر: 
دار العلم للماليني - بيروت، الطبعة: الرابعة 1407هـ - 1987م 

سعيد . 3 بن  لنشوان  الكلوم،  من  العرب  كــالم  ودواء  العلوم  شمس 
احلميرى اليمني )املتوفى: 573هـ(،ت د حسني بن عبداهلل العمري- 
مطهر بن علي اإلرياني - د يوسف محمد عبداهلل، ط،  دار الفكر 
سورية(،الطبعة:   - )دمشق  الفكر  دار  لبنان(،   - )بيروت  املعاصر 

األولى، 1420 هـ - 1999 م.
الدين . 4 جمال  الفضل،  أبو  على،  بن  مكرم  بن  حملمد  العرب،  لسان 

ابن منظور، )املتوفى: 711هـ(، الناشر: دار صادر - بيروت الطبعة: 
الثالثة - 1414 هـ.

بن . 5 بكر  أبــي  بن  محمد  عبداهلل  أبــو  الدين  لزين  الصحاح،  مختار 
عبدالقادر احلنفي الرازي )املتوفي: 666هـ(،احملقق: يوسف الشيخ 
محمد،الناشر: املكتبة العصرية - الدار،النموذجية، بيروت - صيدا، 

الطبعة: اخلامسة، 1420هـ/1999م. 
الكبير، ألحمد بن محمد بن علي . 6 املنير في غريب الشرح  املصباح 

الفيومي ثم احلموي، أبو العباس )املتوفى: نحو 770هـ(،ط، املكتبة 
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العلمية - بيروت
مشارق األنوار على صحاح اآلثار، لعياض بن موسى بن عياض بن . 7

عمرون اليحصبي السبتي، أبو الفضل )املتوفى: 544هـ(، دار النشر: 
املكتبة العتيقة ودار التراث.

معجم مقاييس اللغة،ألحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، . 8
هارون،  عبدالسالم محمد  395هـ(،احملقق:  )املتوفى:  أبو احلسني 

الناشر: دار الفكر، عام النشر: 1399هـ - 1979م.
املطلع على ألفاظ املقنع محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل البعلي، أبو . 9

عبداهلل، شمس الدين )املتوفى: 709هـ(،احملقق: محمود األرناؤوط 
وياسني محمود اخلطيب، الناشر: مكتبة السوادي للتوزيع،الطبعة: 

الطبعة األولى 1423هـ - 2003 م.
النهاية في غريب احلديث واألثر، جملد الدين أبو السعادات املبارك . 10

الشيباني اجلزري  ابن عبدالكرمي  بن محمد  بن محمد  ابن محمد 
ابن األثير )املتوفى: 606هـ(،ط، املكتبة العلمية - بيروت، 1399هـ - 

1979م، ت: طاهر أحمد الزاوي - محمود محمد الطناحي.
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معامل الرحمة
يف دعوة املخالفني يف العقيدة

اإلى الإ�سالم

إعداد: 
د. أمل بنت يوسف بن ناهس اللهيبي
استاذ العقيدة واملذاهب املعاصرة

بجامعة امللك عبدالعزيز
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املقدمة

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على املبعوث رحمة للعاملني، 
وعلى آله وصحبه أجمعني، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد: 

مدى  لنا  يظهر  مهيًبا،  احتفااًل  الرحمة  بصفة  اإلسالم  احتفل  فلقد 
باسم   - وجلَّ -عز  يه  تسِمّ ذلك  ومن  احلنيف،  ديننا  في  الرحمة  أهمية 
القرآن  آيات  من  كثير  في  ْحَمة  الرَّ بصفة  واتصافه  حيم،  والرَّ حمن  الرَّ
الكرمي، ومن ذلك قوله تعالى: )ڀ  ڀ( ]الفاحتة:3[، فقد سمى 

ْحَمة. اهلل نفسه بهذين االسمني املشتملني على صفة الرَّ

ومن ذلك أيًضا أنَّ اهلل جعل هذه الصفة لصفوة خلقه، وخيرة عباده، 
نبينا محمد S قال تعالى: )پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  
وصف  اهلل  أن  ذلك  إلى  إضافة   ،]159 ع��م��ران:  ]اآل  ٹ(  ٹ    ٿ   ٿ  
تعالى:  قال  اخمللوقات،  جلميع  الكاملة  بالرحمة  اإلسالمية  الشريعة 
)ک  ک گ  گ  گ( ]الأنبياء:107[، فدائرة الرحمة في اإلسالم 

واسعة تنتظم الوجود كله، وجتعل املؤمنني متوادين متراحمني: كاجلسد 
الواحد، وجتعلهم رحيمني بكل ذي كبد رطبة.

والقرآن الكرمي -وهو املصدر األول للتشريع اإلسالمي- ال تخلو سورة 
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من سوره إال وذكر هذه الصفة، ولقد تكرر ذكر صفة الرحمة مبشتقاتها 
ثالث مئة وخمس عشرة مرًة، كما أن جميع سور القرآن الكرمي -عدا سورة 
التوبة- قد افتتحت بالبسملة التي اشتملت على صفتي الرحمن الرحيم، 
وهاتني الصفتني تكررتا في سورة الفاحتة مرتني، ومعلوم أن سورة الفاحتة 
ركن من أركان الصالة، يقرؤها املسلم في كل ركعة من ركعات الصالة كل 
يوم، وهذا يعني ترديد املسلم لهذه الصفة العظيمة في فروضه اخلمسة، 
فيعطينا انطباًعا قوًيا أن التعامل بالرحمة هو الركن الذي تقوم عليه كل 

التعامالت اإلنسانية مع كل اخمللوقات.
وفي هذا البحث -)معالم الرحمة في دعوة اخملالفني في العقيدة إلى 
اإلسالم(- أسلط الضوء على معالم الرحمة في أساليب دعوة اخملالفني 
في العقيدة إلى اإلسالم، ودفع التهم التي وجهت لإلسالم بأنه دين انتشر 

باإلرهاب والسيف واإلكراه. 

مشكلة البحث: 
س1: ما معنى الرحمة، وما معنى اخملالف؟

س2: ما هي معالم الرحمة في احلكمة وفي املوعظة احلسنة وفي 
اجملادلة بالتي هي أحسن وفي التدرج؟

أسباب اختيار املوضوع: 
الرغبة في املشاركة في أحد محاور مؤمتر الرحمة.. 1
الرحمة في دعوة اخملالفني . 2 دراسة متخصصة عن معالم  تقدمي 

مستمدة من سيرة األنبياء  ومن سار على نهجهم من الصحابة 
والتابعني ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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أهداف البحث: 
إبراز معالم الرحمة في دعوة اخملالفني إلى اإلسالم.. 1
السير على منهج الرسول S في دعوته وتعامله الرحيم مع جميع . 2

اخملالفني.
النفسي . 3 األمن  لتحقيق  أبنائنا،  نفوس  في  الرحمة  قيمة  تعزيز 

واالجتماعي والعاملي.
الرد على التهم التي ألصقت بالدعوة اإلسالمية.. 4

منهج البحث: 
يعتمد البحث على املنهج االستردادي، التأريخي، التحليلي، القائم على 
 ، والرسل  األنبياء  مواقف  وأخــذ  والسنة،  الكتاب  من  النصوص  تتبع 
والرسول S في دعوتهم إلى العقيدة الصحيحة بالرحمة من أمهات الكتب.

أهمية البحث: 
في  الصالح  والسلف    األنبياء  سيرة  في  الرحمة  معالم  تلمس 

دعوتهم للمخالفني، التي أدت إلى دخول الناس أفواجا في اإلسالم.

حدود البحث:
اقتصر البحث على بيان معالم الرحمة في الدعوة باحلكمة واملوعظة 

احلسن واجملادلة بالتي هي أحسن، وفي التدرج. 

خطة البحث:
ومبحثني،  ومتهيد،  مقدمة،  من  اهلل-  ــإذن  -ب البحث  خطة  تتكون 

وخامتة، ثم الفهارس العامة.
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املقدمة:  وتتضمن ما يلي: )مشكلة البحث، أسباب اختيار املوضوع، 
خطة  البحث،  حــدود  البحث،  أهمية  البحث،  منهج  البحث،  أهــداف 

البحث(.
التمهيد، وفيه:  تعريف الرحمة واخملالف لغة واصطالًحا.

املبحث األول: معالم الرحمة في طرق الدعوة، وفيه ثالثة مطالب: 
املطلب األول: الدعوة باحلكمة.

املطلب الثاني: الدعوة باملوعظة احلسنة.
املطلب الثالث: اجملادلة بالتي هي أحسن.

املبحث الثاني: معالم الرحمة في التدرج في الدعوة، وفيه أربعة مطالب: 
املطلب األول: التدرج في الدعوة باعتبار املوضوع.
املطلب الثاني: التدرج في الدعوة باعتبار الوسيلة.

 املطلب الثالث: التدرج في الدعوة باعتبار األسلوب.
املطلب الرابع: التدرج في الدعوة باعتبار املدعو.

اخلامتة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
وختاما... أسأل املولى القدير التوفيق والسداد، وصلى اهلل على نبينا 
رب  هلل  احلمد  أن  دعوانا:  وآخر  أجمعني،  وأصحابه  آله  وعلى  محمد 

العاملني.



135

التمهيد

وفيه: 

ا:  تعريف الرحمة لغة واصطالحاً
تُعدُّ الرحمة من األخالق األساسية التي يجب أن يتحلى بها كل مسلم 
خصوًصا الدعاة والعلماء واحلكام، ومن لوازم الرحمة العطف والشفقة 

واملواساة وميل القلب ملساعدة اآلخرين.
والرحمة في اللغة: الرقة والتعطف)1(. 

ِحم:  ُة القلب وعطفه)2(، ومنها الرَّ ْحَمُة في بني آدم عند العرب: ِرقَّ والرَّ
يت َرِحُم األنثى َرِحًما من هذا؛ ألّن منها ما  وهي َعالقة القرابة، ثم سمِّ
يكون ما يُْرَحُم َويَُرّق له ِمن ولد)3(، وقد تطلق الرحمة ويراد بها ما تقع به 

الرحمة: كإطالق الرحمة على الرزق والغيث)4(.
أما في االصطالح، فلها تعريفات عدة، منها: 

تارة . 1 الَْمْرُحوِم، وقد تستعمل  إلى  ْحَمُة رّقة تقتضي اإلحسان  »الرَّ
في الّرّقة اجملّردة، وتارة في اإلحسان اجملّرد عن الّرّقة«)5(.

انظر: الصحاح )5/ 1929(، معجم مقاييس اللغة )2/ 498(.   )1(
انظر: لسان العرب )12/ 230(.   )2(
معجم مقاييس اللغة )2/ 498(.   )3(

لسان العرب )12/ 230(.   )4(
مفردات القرآن )1/ 347(.   )5(



136

»هي رقة في النفس، تبعث على سوق اخلير ملن تتعدى إليه«)1(.. 2
أو . 3 احلــواس  تــدرك  حينما  األلــم  يالمسها  القلب،  في  رقة  الرحمة 

يتصور الفكر وجود األلم عند شخص آخر أو يالمسها السرور حينما 
تدرك احلواس، أو يتصور الفكر وجود املسرة عند شخص آخر)2(.

اهلل . 4 فركب  واإلحسان،  الرقة  معنيني:  على  منطوية  الرحمة  إن 
تعالى في طباع الناس الرقة، وتفرد باإلحسان)3(.

فيتبني لنا أن الداعي البد أن يكون ذا قلب مليء بالرحمة والعطف 
والشفقة على الناس، مريًدا للخير لهم بدعوتهم إلى اإلسالم الذي فيه 

فوزهم باجلنة والنجاة من النار.
والداعية الرحيم ال يسأم من اإلعراض والصد الذي يعترض طريق 
دعوته؛ بل يعيد الكرة مع اخملالفني؛ ألنه ال يغضب لنفسه قط فهو ينظر 

لهم بعني الرحمة والشفقة، فيعفو ويصفح في حقه.

ا:   تعريف اخملالفني لغة واصطالحاً
: جمع مخالف، وهي مشتقة من الفعل الثالثي )خلف(،   اخملالفني لغةاً

ولهذا الفعل في اللغة، العديد من املعاني، منها: 
اخلالف: املضادة، وقد خالفه مخالفًة خالًفا)4(.. 1
إليه، أو قصده بعد ما نهاه عنه)5(، وفي . 2 خالفه إلى الشيء: عصاه 

التحرير والتنوير )26/ 21(، وانظر: أقاويل الثقات )71/1(.   )1(
األخالق اإلسالمية وأسسها )2/ 3(، موسوعة األخالق اإلسالمية )232/1(، موسوعة املفاهيم    )2(

اإلسالمية )220/1(.
 )126( اإلسالمية  األخالق  وانظر:   ،)55/3( العزيز  الكتاب  لطائف  في  التمييز  ذوي  بصائر    )3(

ومابعدها.
انظر: لسان العرب )438/5(، وانظر: مختار الصحاح )178(.   )4(

انظر: لسان العرب )439/5(.   )5(
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ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ   ٴۇ  ۈ  )ۈ  تعالى:  قوله  التنزيل: 
ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ېى  ې  ې  ې 
ائ  ائ  ى    ( حئ  جئ  ی  ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ 
ىئ  ېئېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ  وئ  وئ  ەئ  ەئ 
أنهاكم  أن  أريد  ما  أي:  ]هود:88[،  ىئ ىئ یی ی ی جئ حئ( 
عن أمر، ثم أفعل خالفه، بل ال أفعل إال ما آمركم به، وال أنتهي إال 

عما أنهاكم عنه)1(.
رجل خالفٌة: أي كثير اخلالف)2(.. 3
واختلفا: لم يتفقا، وكل ما لم يتساو، فقد تخالف واختلف)3(.. 4
يقال خالفته: أي: جئت بعده)4(.. 5

ا: هي: من ترك ما أمر اهلل به، وفعل ما نهى اهلل عنه، وهذا   اصطالحاً
وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  )ى  تعالى:  قوله  في  املفسرون  ذكره  ما  مع  قياٌس 
وئ ۇئۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ یی ی ی 
جئ حئ( ]هود:88[)5(. وقيل: اخملالف هو كل من خالفك في أي شيء؛ فهو 
الوثني وامللحد والكتابي واملرتد واملنافق واملبتدع بدعة اعتقادية واملبتدع 
بدعة عملية، وهو املنازع في املسائل الفقهية القطعية والظنية، وكذلك في 
املناهج اخملتلفة، سواء كانت دعوية أو سياسية أو عملية أو في أي صعيد. 

فكل من ال يرى رأيك أو عملك فهو لك مخالف)6(.
وبعض العلماء واألصوليني يفرق بني اخلالف، واالختالف فهم يرون 

انظر: جامع البيان في تأويل القرآن )102/7(، وانظر: فتح القدير )519/2(.    )1(
انظر: القاموس احمليط )141/3(.    )2(

انظر: مقاييس اللغة )213/2(، ولسان العرب )439/5(.    )3(
انظر: مقاييس اللغة )210/2(، ولسان العرب )437/5(.   )4(

انظر: جامع البيان )102/7(، وفتح القدير )519/2(، وأضواء البيان )34/3(.   )5(
http://www.salmajed.com/node/252 قواعد فقه التعامل مع اخملالفني.   )6(
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بينما اخلالف يستعمل  دليل،  بني على  قوٍل  يُستعمل في  أن االختالف 
فيما ال دليل عليه، وفيه ثبوت الضعف في جانب اخملالف، وعليه: فمن 
يقوم بهذه اخملالفات، ال دليل معه يستنُد عليه في فعله، إال ملا ُعدَّ مخالًفا، 

ومن استند على دليٍل ضعيٍف، أو موضوٍع، فهو كمن ال دليل عنده. 
ومخالفة املسلم للصواب، تُعرف مبعرفة األدلة الشرعية، وباالطالع 

على سيرة النبي S وأقواله، وأفعاله)1(.

انظر: اخملالفات العقدية لدى العمالة املنزلية وآثارها على األسر السعودية )17(، واخملالفات    )1(
العقدية في احلّج، )ص: 10(.
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املبحث األول
معالم الرحمة في طرق الدعوة

وفيه ثالثة مطالب: 
املطلب األول

الدعوة باحلكمة

دعوتهم  في  الــدعــاة  وتبعهم  باحلكمة    األنبياء  دعــوة  اتسمت 
ألقوامهم رحمة بهم وحرصا على هدايتهم.

واحلكمة لغة: مصدر الفعل حكم يحكم حكمة، وحكم: احلاء والكاف 
لْم،  الظُّ من  املَنْع  وهو  احُلْكم،  ذلك  وأّول  املنْع،  وهو  واحد،  أصٌل  وامليم 
وأْحَكمتها،  الدابَة  َحَكْمت  يقال:  متنُعها  ألنها  الداّبة  َحَكمة  َيْت  وسمِّ
فيَه وأحكمتُه، إذا أخذَت على يديه)1(، واحِلْكمُة عبارة  ويقال: حَكمت السَّ
دقائق  يُحِسُن  ِلَمْن  ويقال:  العلوم.  بأفضل  األشياء  أفضِل  معرفة  عن 
متُه عن كذا وكذا، أي  ناعات ويُتِْقنُها: َحِكيٌم)2(، وأحكمُت الرجَل وحكَّ الصِّ
منعته عنه، ومن هذا قيل للحاكم بني الناس: حاكم؛ ألنه مينع الظلم عن 
أو نهتك عن  َمْكُرَمة  إلى  الناس)3(، فكل كلمة وعظتك وزجرتك ودعتك 

معجم مقاييس اللغة )91/2(، لسان العرب )12/ 143(.   )1(
النهاية في غريب احلديث واألثر )1023/01(، وانظر: مختار الصحاح )167(.   )2(

جمهرة اللغة )293/1(، والصحاح )141/1(.   )3(
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S)1(: )إّن من البيان لِسْحًرا  قبيح فهي حكمة وُحكم. وهو تأويل قوله 
عر لَِحَكًما()2(. وإّن من الشِّ

ا: عرفت احلكمة بعدد من التعاريف منها:  احلكمة اصطالحاً

إصابة احلق بالعلم والعقل)3(.. 1
معرفة احلق والعمل به، واإلصابة في القول والعمل)4(.. 2
املقالة احملكمة الصحيحة وهو الدليل املوضح للحق املزيح للشبهة)5(.. 3
معرفة األشياء على مراتبها في احلسن والقبح)6(.. 4
هو . 5 الــذي  النافع  العمل  إلى  اإلرادة  يبعث  الــذي  الصحيح  العلم 

خير)7(.
الوقت  في  ينبغي،  الذي  الوجه  على  ينبغي،  ما  فعل  إًذا:  )فاحلكمة   
الذي ينبغي، وأكمل اخللق في هذا: األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم، 

.)8()Sوأكملهم أولوا العزم، ومن أكملهم محمد
وقد أمر اهلل نبيه محمد S باحلكمة فقال : )ہ  ہ   ہ  ہ  

ھ   ھ  ھ( ]النحل:125[.
ومعنى أمره -تعالى- لرسوله S بالدعوة إليه باحلكمة، أي: دعوة كل 

أحد على حسب حاله، وفهمه، وقبوله، وانقياده.
جمهرة اللغة )293/1(.   )1(

اجلزء األول من احلديث أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: النكاح، باب: اخلطبة )1020(، رقم    )2(
)5146(، ومسلم في صحيحه، كتاب: اجلمعة، باب: تخفيف الصالة واخلطبة )335، 336(.

املفردات في غريب القرآن )127(.   )3(
التفسير القيم )226(.   )4(

انظر: فتح القدير )203/3(، وإرشاد العقل السليم )151/15(، وروح املعاني )254/14(.   )5(
تفسير أبي املظفر السمعاني )210/3(.   )6(

تفسير املنار )77/3(.   )7(
مدارج السالكني )188/2(.   )8(
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إلى  وباألقرب  فاألهم،  باألهم  والبدء  بالعلم،  الدعوة  احلكمة  ومن   
األذهان والفهم، ومبا يكون قبوله أمت، وبالرفق واللني، والغلظة والشدة)1(، 
واألزمــان،  املدعوين،  ألحوال  ومراعاة  وإتقان،  بإحكام  موضعه  في  ُكل 
واألماكن في مختلف العصور والبلدان، وإحسان القصد والرغبة فيما 

عند الكرمي املنان)2(. 
وهي  جوانب،  عدة  في  تظهر  باحلكمة  الدعوة  في  الرحمة  ومعالم 

كاآلتي: 
ب. في جانب املنهج. أ. في جانب الداعية.  

د. في جانب الوسيلة. ج. في جانب األسلوب.  

أ. في جانب الداعية: 
اهلل- بينها  التي  اإلســالم  بأخالق  يتخلق  وأن  البد  املسلم  فالداعية 
وأصبحت  الشريفة،  سنته  في   S ورسوله  الكرمي  كتابه  في  عزوجل- 
واإلخـــالص،  ــورع،  كــال  ، الصحابة  سلوكيات  بها  انصبغت  صبغة 

والصدق، والرحمة، والصبر، إلى غير ذلك من األخالق اإلسالمية.
وتظهر معالم الرحمة في الداعية في عدة جوانب من شخصيته: 

تخلق الداعية بخلق الرحمة: فالرحمة من األخالق الضرورية لكل . 1
مسلم وخصوًصا الدعاة، ولقد وردت هذه الصفة العظيمة في آيات 
كثيرة في القرآن الكرمي وفي سياقات مختلفة منها ما كان على سبيل 

املدح والثناء للمتصفني بها، قال تعالى: )پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ 
ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ( ]اآل عمران:159[، ومعنى 

انظر: تيسير الكرمي الرحمن )404(.   )1(
منهج الدعوة إلى اهلل )65(، وأساليب الدعوة اإلسالمية املعاصرة )584(.   )2(
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الرب  بني  يعنفهم  يوم أحد ولم  تولى  مبن  رفق  ملا    أنه  اآليــة: 
تعالى أنه إمنا فعل ذلك بتوفيق اهلل تعالى إياه. وقيل: »ما« استفهام. 
واملعنى : فبأي: رحمة من اهلل لنت لهم؛ فهو تعجيب. وفيه بعد؛ ألنه 
وليانا  لينا  يلني  الن  ألف. لنت من  بغير  »فبم«  لكان  كذلك  كان  لو 
بالفتح. والفظ الغليظ اجلافي، فظظت تفظ فظاظة وفظاظا فأنت 
فظ. واألنثى فظة واجلمع أفظاظ. وفي صفة النبي  ليس بفظ 

وال غليظ وال صخاب في األسواق)1(.
 أي: فبسبب رحمة من اهلل أودعها اهلل في قلبك يا محمد، كنت 
هيًِّنا، لني اجلانب مع أصحابك، مع أنهم خالفوا أمرك وعصوك)2(.
وقال تعالى واصًفا رسوله S، وأصحابه الذين معه: )ٱ  ٻ  ٻٻ  
ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ  
ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  
ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڇڍ   ڇ    ڇ   
اء على الكفار، رحماء بينهم، بحسب  ڑڑ( ]الفتح:29[، فهم أشدَّ
ما يقتضيه منهم إميانهم، فاإلميان باهلل واليوم اآلخر متى تغلغل في 
ْحَمة مبقدار قوته وتغلغله)3(. وقال تعالى:  ا، غرس فيه الرَّ القلب حّقً

)ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ  ہ  ھھ   ھ  ھے  ے  ۓ   ۓ  ڭ      ڭ  

ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ  
ې   ې    ې  ىى  ائ  ائ  ەئەئ( ]البلد:18-11[.

ل منهم ُذلَّ رحمة وعطف وشفقة  ا كان الذُّ قال ابن القيِّم � »لـمَّ
اجلامع ألحكام القرآن )284/4(.   )1(

صفوة التفاسير )154/1(.   )2(
األخالق اإلسالمية وأسسها )17/2(.   )3(
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اه بأداة على تضميًنا ملعاني هذه األفعال، فإنَّه لم يرد  وإخبات، عدَّ
به ُذلَّ الهوان الذي صاحبه ذليل، وإنَّما هو ُذلُّ اللِّني واالنقياد الذي 
كاجلمل  )املؤمن  احلديث:  في  كما  ذلول  فاملؤمن  ذلول،  صاحبه 

لول، واملنافق والفاسق ذليل()1(. الذَّ
كر من أوصاف املؤمنني،  قال محمد الطاهر بن عاشور: خصَّ بالذِّ
بر، وتواصيهم باملرحمة، ألنَّ ذلك أشرف صفاتهم  تواصيهم بالصَّ
احلة كلِّها؛ ألنَّها ال تخلو  بر مالك األعمال الصَّ بعد اإلميان، فإنَّ الصَّ
بر. واملرحمة، مالك صالح  هوة النَّفسانيَّة وذلك من الصَّ من كبح الشَّ

)ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ   تعالى:  اجلماعة اإلسالمَيّة قال 
پ  ڀ  ڀڀ ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  
حمة فضيلة عظيمة، وهو  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ(. والتَّواصي بالَرّ
هو  باملرحمة  يوصي  من  ألَنّ  باملرحمة،  اِتّصافهم  عن  كناية  أيًضا 

الذي عرف قدرها وفضلها، فهو يفعلها قبل أن يوصي بها)2(. 
التحلي  على  حتث  التي  باألحاديث  استفاضت  فقد  السنة  وأما 
بخلق الرحمة الذي هو خلق نبينا محمد S فقال عن نفسه: )أنا 
ْحَمة()3(. محمد، وأحمد، واملقفي، واحلاشر، ونبي التوبة، ونبي الرَّ
وقال رسول اهلل S: )ترى املؤمنني في تراحمهم، وتوادِّهم، وتعاطفهم، 
هر  بالسَّ جسده  سائر  له  تداعى  عضًوا،  اشتكى  إذا  اجلسد  كمثل 

ى()4( إلى غير ذلك من األحاديث. واحلمَّ
مدارج السالكني )327/2(.   )1(

التحرير والتنوير )361/30(، وانظر: بهجة قلوب األبرار )1440(.   )2(
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: الرؤيا، باب: في أسمائه S )90/7(، برقم )6254(.   )3(

برقم   ،)2238/5( والبهائم  الناس  رحمة  باب:  األدب،  كتاب:  صحيحه،  في  البخاري  أخرجه    )4(
)5665( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: البر والصلة واألدب، باب: تََراُحِم الُْمْؤِمِننَي َوتََعاُطِفِهْم 

َوتََعاُضِدِهم )20/8(، برقم )6752( 
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لني احلديث في دعوة اخملالفني إلى اهلل؛ ألن لني احلديث ولطفه . 2
كان  وإذا  باخملالفني،  الداعي  رحمة  على  ودليل  للقلوب،  مفتاح 
الداعية إلى اهلل يفتقر إلى اللني فقد أغلق أمامه كل السبل ورمبا 
كان وبااًل على الدعوة اإلسالمية بسبب ردود الفعل املترتبة على 

قسوة حديثه وشدته.
وقد أوصى اهلل  موسى وهارون  بالقول اللني عند دعوتهما 
لفرعون برغم طغيانه وسطوته وإدعائه الربوبية وقوله عن نفسه 

)ڃ  ڃ  چ  چچ( ]النازعات[ فقال : )ہ ہ ھ ھ ھ ھ  

ے  ے( ]طه:44[ فقوال قواًل لينا: أي سهاًل لطيًفا برفق ولني وأناة 
وأدب في اللفظ من دون فحش وال صلف وال غلظة في املقال)1(. 

ولقد كان األنبياء يلينون احلديث في دعوتهم ألقوامهم ومن ذلك 
)ٹ   ٹ   رحمة إبراهيم  ولينه في احلديث عند دعوته ألبيه 
ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  
ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇڇ   ڇ   چ   چ   چ      
ژ  ژ  ڑ   ڑک  ک  ک  ک  گگ  گ  گ  ڳ  ڳ  
ڻ   ڻ   ڻ      ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڳ  
ۓۓ   ے   ے   ھ   ھھ   ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀۀ  
ۅ   ۋ    ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭڭ   ڭ  

ۅۉ( ]مرمي:48-41[.
فقد تضمنت هذه الدعوة رحمًة ورفًقا وليًنا واضحة في التعامل، كما 
تضمنت دروًسا في ترسيخ معالم الهداية وآداب الدعوة)2( لعل أهمها 
تفسير تيسير الكرمي الرحمن )159/5(، وانظر: التعامل مع اخملالفني لدعوة اإلسالم )13( وما    )1(

بعدها
في ظالل القرآن )2312، 2311(، والقصص القرآني )155-157(، واألنبياء في القرآن )116،    )2(
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والتي  برغم عظم اخملالفة  وأدب احلوار مع اخملالف  لني اخلطاب 
هي كفر أبي إبراهيم  على الرغم من أن الكفر واإلميان ضدان 
ال يجتمعان، لكن إبراهيم  يبدأ دعوته وخطابه باستعطاف ولني 
أبوته احلانية ويحرك مشاعره ليس  بنداء األبوة )يا أبت( ليستثير 
هذا فحسب؛ بل يكرر هذا النداء املؤثر أربع مرات )يا أبت(، إن لم 
يؤثر النداء األول فعسى أن يؤثر اآلخر، وبرغم عدم اجلدوى من دعوة 

ے   ھ   )ھ   بقوله:  وتهديده  عليه  أبيه  وغضب  أبيه 
ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے  
ۆ  ۆ( ]التوبة:128[ فإن إبراهيم  يختم دعوته وحواره مع 
أبيه بالسالم والدعاء له، فنلحظ أن الرحمة باخملالف واللني معه في 

احلديث شعار الدعوة في البدء وفي اخلتام وأثناء الكالم.
عدم كف الداعي عن الدعوة وال السأم منها في حال الرد واإلعراض؛ . 3

ألنه يرحمهم ويشفق عليهم من النار، ويدرك أن إعراضهم بسبب 
جهلهم، فال ينفك عن دعوتهم واحلرص على هدايتهم.

واالستمرار في الدعوة والشفقة على اخملالفني من العذاب ال تصدر 
إال من قلب رحيم رؤوف وهكذا كان نبينا محمد S وجميع األنبياء 

ے   ے   ھ   )ھ   إليهم:  أرسلوا  مبن  رحماء  قبله  من 
ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ   ۆ  

ۆ( ]التوبة:128[.

احللم والصفح والعفو عن اخملالفني؛ فاحللم دليل رجاحة العقل، . 4
وعلو الهمة، والثقة بالنفس، وسعة الصدر وشدة الثبات؛ ولذلك 
مآالتها  إلــى  ينظر  إنــه  بل  ــور  األم بـــداءات  يتستفزه  ال  فاحلليم 

117(، واحلوار في قصص إبراهيم )10-7(.
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وعواقبها، وال يحركه الغضب خصوًصا لنفسه بسرعة ومن يفتقد 
هذا اخللق قد يفسد أكثر مما يصلح)1(.

S باخملالفني بالرغم من  S مشاهد كثيرة تظهر حلمه  وللنبي 
)وأسلم  عبدالبر:  ابن  ذكره  ما  ذلك  ومن  وكثرة سفههم،  غلظتهم 
حمزة بْن َعبْداملطلب، وكان سبب إسالمه أن أبا جهل شتم رسول 
اهلل S وتناوله، وحمزة غائب في صيد وكان راميا كثير الصيد، 
فلما انصرف، قالت له امرأة: يا أبا عمارة ماذا لقي ابن أخيك من 
أبي جهل شتمه وتناوله وفعل وفعل؟ َقاَل: فهل رآه أحد؟ قالت: نعم، 
أهل ذلك اجمللس عند الصفا، فأتاهم وهم جلوس، وأبو جهل فيهم، 
فجمع على قوسه يديه فضرب بها رأس أبي جهل فدق ِسيتها ثم 
 ،S َقاَل: خذها بالقوس ثم أخرى بالسيف، أشهد أنه رسول اهلل
وأن ما جاء به حق من عند اهلل()2(، )وقال أتشتمه وأنا على دينه 
أقول ما يقول فرد على ذلك إن استطعت فقامت رجال بني مخزوم 
إلى حمزة لينصروا أبا جهل فقال أبو جهل دعوا أبا عمارة فإنى 

واهلل قد سببت ابن أخيه سبا قبيحا()3(.
واجلاهلني، . 5 اخملالفني  من  الداعي  يلقاه  وما  األذى  على  الصبر 

 S وتكرار دعوتهم، والدعاء لهم بالهداية كما كان يفعل نبينا محمد
  فيقول: )اللهم اهد قومي فإنهم ال يعلمون()4(، وقد أوصاه ربنا

بقوله: )ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( ]الأعراف:199[.
البصيرة في الدعوة إلى اهلل )54/1(.   )1(

الدرر في اختصار املغازي والسير )42( عيون األثر في فنون املغازي والشمائل والسير )124/1(.   )2(
 /1( الصحابة  حياة  في  الكاندهلوي  قال   .)2926 رقم   140  /3( الكبير  في  الطبراني  أخرجه    )3(

126(: رجاله ثقات.
أخرجه ابن أبي عاصم في اآلحاد واملثاني )4/ 124 رقم 2096( وعبد الرزاق في مصنفه )4/    )4(

514 رقم 8687(. قال البيهقي في شعب اإلميان )3/ 45 رقم 1376(: مرسل.
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ب. في جانب املنهج: وتظهر معالم الرحمة في جانب املنهج من 
عدة وجوه، منها: 

ترتيب األولويات باالهتمام باألصول قبل الفروع: فمن رحمة الداعية . 1
باخملالفني أن يتدرج في دعوتهم متبعا هدي األنبياء والرسل  في 
دعوة أقوامهم فيقدمون العقيدة اإلسالمية الصحيحة التي أصلها 

التوحيد، إذ كل واحد منهم يستفتح دعوته بقوله: )ۈ ۈ ٴۇ ۋۋ 
ثم  ومن  ]الأع����راف:65[  ائ(  ائ  ىى  ې   ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
تدرج األنبياء والرسل  إلى االهتمام بفروع الشريعة من العبادات 

واملعامالت واألخالق وتقدمي درء املفاسد على جلب املصالح)1(.
التدرج في التطبيق باالنتقال من األدنى إلى األعلى وال سيما في . 2

  معاجلة األشخاص واألوضاع العامة، فها هو نبي اهلل إبراهيم
يتدرج في دعوة أبيه إلى ترك األصنام ببيانه له صفات تلك األصنام 
التي يعبدونها، وهي صفات قادحة في األلوهية إذ أنها ال تنفع وال 
تضر)2(، ثم انتقل بعد ذلك إلى إخباره بأنه يعلم من اهلل ما اليعلمه، 
وأن ذلك موجب إلتباعه وأنه إن أطاعه اهتدى إلى الصراط السوي، 
وتدرج معه إلى أن وصل إلى مرحلة النهي الصريح، فنهاه عن عبادة 

ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ   ڤ  ڤڤ  ٹ  ٹ  )ٹ  تعالى:  قال  الشيطان 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ ڍ 
ک  ک  ک  ڑک  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ 
گگ گ گ ڳ  ڳ  ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں 

ڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ( ]مرمي:45-41[. 
انظر: أولويات احلركة اإلسالمية في املرحلة القادمة )ص44(، ومجموع الفتاوى )61-48/20(،    )1(

وحياة الصحابة ا )123/1-125(، و املدخل إلى علم الدعوة )247(.
تفسير القرآن العظيم )12/7(.   )2(
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عليه . 3 سار  الذي  املنهج  يعد  ال  واملستويات:  لألحوال  املنهج  مناسبة 
وحالة  الضعف  حالة  بني  ســاوى  إذا  رحيما  حكيما  منهجا  الداعية 
القوة، أو بني حالة عموم البلوى بالشيء وغيرها، أو لم يفرق بني الكبير 
والصغير وال بني العالم واجلاهل والعدو والصديق واحلاكم واحملكوم.
ولقد راعى األنبياء والرسل  أحوال اخملالفني واختالف عقائدهم 
 S محمًدا  نبيه  اهلل  أمر  وقد  يناسبهم،  مبا  فخاطبوهم  وظروفهم 
أن يخاطب أصحاب كل معتقد بحسب اعتقاده وفكره الديني، ومن 
ذلك أمره  له أن يبني للمشركني ضعف وعجز األوثان واآللهة التي 

: )ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ  يعبدونها من دون اهلل، فقال 
وعند  ]الأع��������راف:192-191[،  ھ(  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 
على  رد    عيسى  ألوهية  ادعــوا  الذين  للنصارى   S مخاطبته 

شبهاتهم وبني لهم حقيقته البشرية )ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ 
]اآل  ۋ(  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
لظروف   S الرسول  مراعاة  على  يدل  ما  السنة  وفي  عمران:60-59[، 

وإعراض  إقبال  مابني  اختلفت  والتي  وأفكارهم  اخملالفني  وأحــوال 
قومك حديث عهد  لوال  عائشة  )يا   :S فقال  الدنيا،  على  وحرص 
وباب  الناس،  يدخل  بــاب  بابني  لها  فجعلت  الكعبة  لنقضت  بكفر 

يخرجون()1(.
 وقال أيضا S: )أنزلوا الناس منازلهم()2(، فيجب على الداعية 
أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب: العلم، باب: من ترك بعض االختيار مخافة أن يقصر فهم بعض    )1(
الناس )198/1(، و أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: احلج، باب: نقش الكعبة وبنائها.رقم )1333(.
طريقه  ومن  منازلهم،  الناس  تنزيل  باب  األدب،  كتاب  )174/5/ح4843(  في  داود  أبو  أخرجه    )2(
البيهقي في السنن الكبرى )163/8(، وفي شعب اإلميان )550/2، و460/7(، ويحيى بن صاعد 
في زوائده على كتاب الزهد البن املبارك )ص131/ح389( كلهم من طريق عبداهلل بن حمران عن 
َعْوُف بُْن أَِبي َجِميلََة َعْن زياد بن مخراق عن أبي كنانة عنه به مرفوًعا. قال أبو داود: ميمون لم 

يدرك عائشة. قال األلباني: ضعيف.
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احلكيم أن يكون رحيًما يراعي ظروف وأحوال املدعوين حتى يكون 
ناجحا في دعوته. 

ج. في جانب األسلوب، من معالم الرحمة في األسلوب ما يلي: 
واحلالة . 1 املناسب  املوقف  في  لتطبيقه  املناسب  األسلوب  اختيار 

املناسبة: فكل موقف من املواقف يحتاج ملنهج يعاجله قد ال يصلح 
لغيره، فالبد من اختيار املنهج العاطفي للموقف العاطفي واملنهج 

العقلي للموقف اجلدلي.
 S وهذا ما فعله جميع األنبياء والرسل وعلى رأسهم نبينا محمد

فاستخدم العاطفة واللني عند احلاجة، يقول اهلل : )پ ڀ 
ڀ ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ 
ڃ  ڃ  ڃ  ڄڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 

چ( ]اآل عمران:159[.
يقول  واملنافقني  الكافرين  مع  والغلظة  الشدة  أسلوب  استخدم  كما 

اهلل تعالى: )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پپ پ 
ڀڀ ڀ ڀ( ]التوبة:73[، والداعية احلكيم الرحيم قد يستخدم 
أكثر من منهج في املوقف الواحد لشفقته على اخملالف وحرصه على 

إعادته للحق والصواب. 
اختيار الشكل املناسب من أشكال أساليب املنهج اخملتار: إن أشكال . 2

احلكيم  والداعية  متعددة،  الــواحــد  للمنهج  الدعوية  األساليب 
املتصف بالرحمة والشفقة يختار الشكل املناسب لكل موقف، فما 
يقال في األفراح يختلف عما يقال في األتراح، وما يقال في الشدة 

غير ما يقال في الرخاء، وللترغيب موطن يغاير موطن الترهيب.
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في  أسلوبه  عن  بالدعوة  اجلهر  في   S أسلوبه  اختلف  ولذلك 
الدعوة السرية في دار األرقم.

اعتماد مراتب االحتساب: وهي التعريف، ثم الوعظ، ثم التعنيف، . 3
ثم استعمال اليد، ثم التهديد، ثم الضرب)1(، وهذا ما حثنا عليه 
لم  فمن  بيده،  فليغير  منكرا  منكم  رأي  )من  بقوله:   S الرسول 
يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإلميان()2(.

البحث عن الدوافع واألسباب ملالحظتها في اختيار أسلوب املعاجلة: . 4
فأسلوب معاجلة اجلاهل يختلف عن أسلوب معاجلة العدو املتعصب، 

والداعية احلكيم واملشفق يشخص كل حالة على حدة.

ح. في جانب الوسيلة:
من معالم الرحمة في جانب الوسيلة ما يلي: 

الرحمة . 1 الكرمية، وخصوًصا خلق  املعنوية: وهي األخالق  الوسائل 
والرأفة، فعلى الداعية االهتمام بها، ومجاهدة نفسه فيها، واختيار 
اخللق املناسب للموقف املناسب، وذلك بحسب األحوال واملواقف، 
فمن رفق ولني إلى شدة وعنف، ومن عفو وصفح إلى قوة وبطش، 

وقد وصف اهلل  عباده املؤمنني بقوله: )ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ 
پ پ پ  ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿٿ 
ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ 
چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ    ڄ 
ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ 
ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  )ڱ  وقوله:  ]الفتح:29[،  ڑ(  ژ  ژ 

انظر: فقه الدعوة في إنكار املنكر )67-74(، وإحياء علوم الدين )122601233/7(.   )1(
َوأَنَّ  مَياِن  الُْمنَْكِر ِمْن اإْلِ َعْن  النَّْهِي  أن  بََياِن  باب   - مَياِن  اإْلِ ِكتَاب   - صحيحه  في  مسلم  أخرجه    )2(

مَياَن يَِزيُد َويَنُْقُص )50/1(، رقم )186(. اإْلِ
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ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ 

ۉ ۉ( ]املائدة:54[.
الوسائل املادية: الداعية الرحيم يستعمل كل وسيلة مباحة متيسرة . 2

في عصره أيا كان مصدرها وصانعها، وذلك شكرا هلل على توفيرها 
القيام بدعوته ورحمة وشفقة باخملالفني وحرصا  له، مبالغة في 
على هدايتهم، ويجتنب كل وسيلة محرمة أو مكروهة؛ ألن للوسائل 
اإلسالمية،  الدعوة  في  الوسيلة  تبرر  ال  والغاية  الغايات  حكم 
وجتريد الوسيلة املشوبة وهي: )التي اختلط فيها احلالل باحلرام( 
S في وسيلة  عما شابها، واستعمالها بعد جتريدها - كما فعل 

)النذير العريان(.

املطلب الثاني
الدعوة باملوعظة احلسنة

يعظه وعظا وعظًة  وقــد وعظه  الــوعــظ،  من  االســم  لــغــة:  املــوعــظــة 
النصح  أيضا:  وهي  والعقاب،  الثواب  من  قلبه  مايلنُي  ــره  ذكَّ وموعظة 

والتذكير بالعواقب)1(. 
تعريفها  عن  تخرج  ال  بتعريفات  العلماء  عرفها  ا:  اصطالحاً املوعظة 

اللغوي، ومنها: 
التخويف والترجية والتلطف باإلنسان؛ بأن يحله ويبسطه ويجعله . 1

بصورة من يقبل الفضائل)2(.
لسان العرب )466/7(، مختار الصحاح )303( تاج العروس )289/20(.   )1(

احملرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )432/3(.   )2(
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الترغيب  على  املشتمل  املعاني،  حسن  األلفاظ،  حسن  البليغ  الكالم 
والترهيب والثواب والعقاب، والقول احلق الذي يلني القلوب، ويؤثر في 

النفوس)1(.
من  األوامر  عليه  تشتمل  )إما مبا  بذلك:  واملوعظة احلسنة وصفت 
املصالح وتعدادها، والنواهي من املضار وتعدادها، وإما بذكر إكرام من 
قام بدين اهلل وإهانة من لم يقم به، وإما بذكر ما أعد اهلل للطائعني من 
الثواب العاجل واآلجل وما أعد للعاصني من العقاب العاجل واآلجل()2(.

ومن معالم الرحمة في الدعوة باملوعظة احلسنة ما يلي: 
للموعظة . 1 بد  فال  للمقام،  ومناسبتها  وألفاظه،  عباراته  لُطف 

احلسنة من عبارات لطيفة رحيمة مناسبة
اللطيفة . 2 اإلشــارة  أو  اللطيف  اللني  كالقول  وكثرتها  أشكالها  تنوع 

املفهومة، أو التعريض والكناية املؤدية والتورية أو القصة واخلطابة 
املثرة والفكاهة، أوالتذكير بالنعم املستوجبة للشكر، أواملدح والذم 
أو الترغيب والترهيب أو الوعد بالنصر والتمكني إلى غير ذلك من 
إلى  وتدفعهم  باخملالفني  تؤثر  والتي  املشفقة  الرحيمة  األساليب 

الطاعة واالستجابة)3(.
ِعظم آثارها في نفوس املدعويني، ومن ذلك: . 3

قبول املوعظة وسرعة االستجابة لها غالًبا.أ. 
غرس احملبة والرحمة واملودة في قلوب املدعوين.ب. 

انظر: التفسير الكبير )164/10(، معالم التنزيل )90/3(، ومجموع الفتاوى )16/19(، وهداية    )1(
املرشدين إلى طريق الوعظ واخلطابة )71(.

تيسير الكرمي الرحمن )404(.   )2(
انظر: املدخل إلى علم الدعوة )259(.   )3(
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يخجل ج.  بحيث  انتشارها  على  والــقــضــاء  املــنــكــرات  محاصرة 
لم يستجيبوا- ممن يعظهم موعظة حسنة، فال  اخملالفني -إذا 

يجاهرون مبعاصيهم ومنكراتهم على األقل.
ومن أمثلة ذلك: حديث معاوية بن احلكم  قال: بَيْنََما ُكنْت أَُصِلّي َمع 
َرُسْول اهلل S )ِإذ َعَطس َرُجل ِمن الَْقْوم َفُقلْت: لَه يَْرَحُمك اهلل، َفنََظُرْوا 
ِإلَي َفُقلْت: َما لَُكم تَنُْظُرْون ِإلَي؟ َقال: َفَجَعلُْوا يَْضِربُْون أَْفَخاَذُهم ِبَأيِْديِْهم 
ي  ا َقَضى الْنَِّبي S َصاَلتَه ِبَأِبي ُهو َوأُِمّ تُونَِني لَِكِنّي َسَكت، َقال: َفلََمّ يَُصِمّ
َواَل  َكَهَرِني)1(  َما  َفَو اهلل  ِمنْه  تَْعِليًْما  بَْعَده أَْحَسن  َواَل  َقبْلَه  ُمَعِلًّما  َرأَيْت  َما 
َكاَلم  ِمن  ِفيَْها  يَْصلُح  اَل  اَلة  الَصّ َهِذه  ِإن  َقال:  َولَِكن  َضَربَِني  َواَل  َسَبِّني 
َوالتَّْسِبيْح  َقال  أَو  الُْقْرآَن  َوِقــَراَءة  ْكر  َوالِْذّ التَّْكِبيْر  ِهي  ِإنََّما  َشْيء  الْنَّاس 

َوِقَراَءة الُْقْرآَن()2(.

املطلب الثالث
اجملادلة بالتي هي أحسن

اجلدل لغة: اجليم والدال والالم أصل واحد، وهو من باب استحكام 
الشيء في استرسال يكون فيه امتداد اخلصومة، ومراجعة الكالم)3(.

ا: عرفه العلماء بعدة تعاريف متشابهة منها:  اصطالحاً

املفاوضة على سبيل املنازعة واملغالبة)4(.. 1
األثير  البن  األصول  جامع  انظر:  زجرهونهره.  إذا  يكهره:  كهره  والنهر،  الزجر  الكهر:  كهرني:    )1(

.)488/5(
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب: املساجد، باب: حترمي الكالم في الصالة ونسخ ما كان من    )2(

إباحته )537(.
معجم مقاييس اللغة )433/1(.   )3(
مفردات ألفاظ القرآن )189(.   )4(
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عبارة عن دفع املرء خصمه عن فساد قوله بحجة أوشبهة، وهو ال . 2
يكون إال مبنازعة غيره)1(.

فالذي يظهر من املعاني السابقة أن اجلدل هو: اخلصومة واملنازعة 
َعاه وإثبات دعوى املتكلم)2(. في البيان والكالم؛ إللزام اخلصم بإبطال ُمدَّ
بغرض  فيها  واملراجعة  واملناقشة  باحلجة  يكون مبقابلة احلجة  وهو 
  إظهار احلق والوصول إليه)3(، وهذا ما كان من حال األنبياء والرسل

في جدالهم مع قومهم.
ومن معالم الرحمة في اجملادلة بالتي هي أحسن ما يلي: 

أن يكون اجلدل مع اخملالفني باحلسنى كما أمر اهلل-عزوجل- نبيه . 1
محمدا S في دعوته للناس، )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ( ]العنكبوت:46[، ويكون بالطريقة التي هي أحسن طرق اجملادلة، 
من الرفق والرحمة واللني من غير فظاظة وال تعنيف، واختيار الوجه 
وإطفاء  لشغبهم،  تسكينا  املشهورة،  املقدمات  واستعمال  األيسر، 

. وغيره من األنبياء ، للهبهم كما فعل اخلليل
للوصول . 2 باحلق  اجلدال  وهو  املمدوح  للجدال  الداعية  استخدام 

إلى فهم احلقائق وهذا هو اجلدال اجلائز املشروع، والذي اتخذه 
عليه  يسير  أن  ينبغي  ما  وهو  دعوتهم،  في  أسلوبا    األنبياء 

الدعاة عند دعوة الناس.
وهذا النوع من اجلدال)4( هو أعظم ما يتقرب به املتقربون في الدعوة 

إلى اهلل لبيان احلق)5(.
الكليات )172/2(.   )1(

مناهج اجلدل في القرآن )20(.   )2(
انظر: احلكمة واملوعظة احلسنة وأثرهما في الدعوة إلى الله )387(.   )3(

اجلدل نوعان: جدل ممدوح لتقرير احلق، وجدل مذموم لتقرير الباطل.   )4(
انظر: فتح القدير )203/3(.   )5(
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إرشاد . 3 من  اعتبارا  احلــالل  البديل  إلى  العصاة  الداعية  يرشد  أن 
لوط  قومه إلى ذلك عند نهيهم عن الفاحشة التي كانوا عليها، 

)ھ ھ ھ ے ے  بقوله:  بناته،  الزواج من  إلى  إذ أرشدهم 
ۓ ۓ( ]هود:78[، وقد اتبع النبي S هذا األسلوب في اإلنكار على 

اخملطئ، ومن ذلك ما روي عنه S أنه: )اْستَْعَمَل َرُجاًل َعلَى َخيَْبَر، 
َفَجاَءهُ ِبتَْمٍر َجِنيٍب)1(، َفَقاَل َرُسوُل اهلل S: »أَُكلُّ تَْمِر َخيَْبَر َهَكَذا؟«، 
اَعيِْن،  ِبالصَّ َهَذا  ِمْن  اَع  الصَّ لَنَْأُخُذ  ِإنَّا  اهلل  َرُســوَل  يَا  َواهلل  الَ  َقــاَل: 
اجَلْمَع  ِبــعْ  تَْفَعْل،  »الَ   :S اهلل  ــوُل  َرُس َفَقاَل  ِبالثَّاَلثَِة،  اَعيِْن  َوالصَّ

َراِهِم َجِنيًبا«)2(. َراِهِم، ثُمَّ ابْتَْع ِبالدَّ ِبالدَّ
أن ينكر الداعية على العاصي والكافر فعلهما بكل األساليب ومنا . 4

معصيته  كانت  إذا  خصوًصا  ضررهما،  لهما  يبني  وأن  اجلــدل، 
تلحق الضرر باألمة أو تشيع الفساد في األرض، اعتبارا من بذل 
األنبياء  اجلهد في ذلك مع أقوامهم، فلوط  لم يكن يأمر 
قومه بتشريعات معينة؛ كالصالة ونحوها، وإمنا ركز جل دعوته 
في النهي عن فعل الفاحشة لضررها الكبير باجملتمع التي عدوها 

إلى الذكور توغاًل في الشر، وجتاهًرا بالتهتك)3(. 

اجلنيب: على وزن عظيم، وهو من أعلى أنواع التمر، وقيل: هو الكبيس، وقيل: هو الطيب، وقيل:    )1(
الذي أخرج منه حشفه ورديئه. انظر: فتح الباري )400/4(، وشرح النووي )21/11(.

أراد بيع متر بتمر خير منه )410( رقم  إذا  البيوع، باب:  البخاري في صحيحه، كتاب:  أخرجه    )2(
)2201(. ومسلم في صحيحه، كتاب: املساقاة، باب: بيع الطعام مثال مبثل )649( رقم )1593(. 

انظر: تيسير الكرمي الرحمن في خالصة تفسير كالم املنان )171(، وتفسير املنار )520/8(.   )3(
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املبحث الثاني
معالم الرحمة في التدرج في الدعوة

وفيه أربعة مطالب: 

املطلب األول
التدرج في الدعوة باعتبار املوضوع

إلى  للبلوغ  متقدمة،  أخرى  إلى مرحلة  االنتقال من مرحلة  التدرج هو: 
  األنبياء  تــدرج  وقــد  مخصوصة)1(.  مشروعة  بطرق  املنشودة  الغاية 
بالتوحيد  تعالى، وكان كل واحد منهم يستفتح دعوته  إلى اهلل  في دعوتهم 
بقوله: )ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې  ىى ائ ائ( ]الأعراف:59، 65، 73، 85[، 
فالدعوة إلى التوحيد هو املوضوع األول الذي تصدى له سائر األنبياء والرسل 
وتصدى له النبي محمد S ولم يتجاوز موضوع التوحيد إلى شيء من فروع 
الشريعة ونظام احلياة، كما أن النبي  S رفض دعوة املشركني إلى االلتقاء 
في منتصف الطريق في العبودية وذلك عندما طلبوا منه أن يعبد آلهتهم 
سنة ويعبدوا معبوده سنة، فلم يقبل شيئًا من عبادتهم، إذ نزل اجلواب من 

اهلل  حاسًما، فأمره أن يقول لهم)2(: )ٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ 
التدرج بني التشريع والدعوة )7(.   )1(

انظر: لباب النقول في أسباب النزول )236/1(، وتفسير القرآن العظيم )561/4(، والتدرج بني    )2(
التشريع والدعوة )9، 8(.
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]الكافرون:1-3[. ومن  پپ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ( 
واملعامالت  العبادات  الشريعة من  بفروع  إلى االهتمام   S النبي  تدرج  ثم 
ثم  الصالة  التوحيد  بعد  شيء  أول  عليهم  فافترض  الفاضلة،  واألخــالق 

الزكاة، ثم الصيام، ثم احلج إلى أن أكمل لهم دينهم بعد ذلك)1(.
وكما اهتم النبي S بالتدرج في الدعوة إلى أصول اإلسالم تدرج أيًضا 
في الدعوة إلى أخالق اإلسالم، فابتدأ بالدعوة إلى اإلحسان إلى األقرباء 

والصدق والعدل وأداء األمانة إلى غير ذلك من األخالق اإلسالمية.
ومن معالم الرحمة في بدء الدعوة بالتوحيد ثم التدرج بفروع الشريعة 

واألخالق مايلي: 
تعالى . 1 اهلل  ارتضاه  الذي  اإلســالم  لدين  العظيم  الركن  هو  التوحيد 

للعاملني، والذي ال يقبل ديًنا غيره من الناس قال تعالى: )ڦ ڦ ڦ 
ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ( ]اآل عمران:85[.

التوحيد هو األساس الذي تصلح به بقية األعمال، وبضده حتبط . 2
)ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  تعالى:  قال   ، تقبل عند اهلل  وال 

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ( ]الزمر:65[.
أن التدرج في املوضوع خطوة خطوة تخفيفا على العقل في القبول، . 3

وتوطئة للتنقل من شيء إلى شيء عن طريق الرغبة واالشتياق)2(.
لقد كان للتدرج في املوضوع الذي اتبعه النبي S والدعاة من بعده . 4

بالغ األثر في تخليص الناس من أرجاسهم وكفرهم ومعاصيهم، 
وقد نبه ابن عباس  إلى هذا التدرج احلكيم الرحيم في الدعوة بقوله: )إن اهلل جل ثناؤه بعث    )1(
نبيه محمدا S بشهادة أن ال إله إال اهلل، فلما صدقوا بها زادهم بالصالة، فلما صدقوا بها زادهم 
الصيام، فلما صدقوا به زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم احلج، ثم أكمل لهم دينهم فقال: 

)چ  چ  چ  ڇ( ]املائدة:3[ .
جامع البيان )72/26(، والدر املنثور )514/7(.

انظر: الدعوة قواعد وأصول )189(.   )2(



158

وتطهيرهم منها وهم ال يشعرون بأدنى عنت أو حرج، وال أدل على 
ذلك من التدرج في حترمي اخلمر الذي ما إن جاء املنادي ونادى: 

)أال إن اخلمر حرمت( حتى استجاب له املؤمنون جميًعا)1(.

املطلب الثاني
التدرج في الدعوة باعتبار الوسيلة

والوسيلة لغة: الوُصلة واالتصال، وهي في األصل: ما يتوصل به إلى 
َل)2(.  الشيء ويتقرب به، يقال: َوَسَل إليه وسيلًة وتوسَّ

ا: عرفت الوسيلة بتعريفات عديدة منها:  اصطالحاً

هي التوصل إلى الشيء برغبة، وهي العمل الصالح الذي يتقرب . 1
به اإلنسان إلى ربه والوسيلة في مجال الدعوة إلى اهلل، هي العمل 
الذي يقوم به الداعي إلى اهلل، فيحقق به أهداف الدعوة إلى اهلل)3(.

ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية . 2
أو مادية)4(. 

للناس، ولكل وسيلة  العديدة في إيصال دعوته  له وسائله  و الداعية 
زمانها ومكانها املالئم لها، فبعض الوسائل تصلح لزمان وال تصلح لزمان 
آخر، وقد تكون الوسيلة مثمرة في زمان أو مكان ولكنها في زمان آخر أو 

مكان آخر تكون مثار سخرية واستهزاء)5(.
انظر: احلكمة واملوعظة احلسنة وأثرهما في الدعوة إلى اهلل )233(.   )1(

انظر: النهاية في غريب احلديث )158/5(، ولسان العرب )725/11، 724(، والقاموس احمليط    )2(
 )65/4(

فقه الدعوة إلى اهلل )215/1(.   )3(
املدخل إلى علم الدعوة )49(.   )4(

احلكمة في الدعوة إلى اهلل، )89(.   )5(
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 وقد كانت وسائل الرسول S في دعوته متدرجة ففي بداية الدعوة 

في العهد املكي كانت الدعوة السرية واجلهرية بالقول ثم ملا هاجر إلى 
املدينة املنورة اتخذ وسيلة احلماية للدولة اإلسالمية والدفاع عنها وهي 
السرايا والغزوات ثم ملا هادن كفار قريش في صلح احلديبية اتخذ وسيلة 

الكتب والرسائل ثم بعث البعوث ليقوموا بالتعليم والتبليغ)1(.
ووسائل الدعوة التي يستعني بها الداعية على نوعني: 

لتهيئة اجملال . 1 األسباب  باتخاذ  تتعلق  األول: وسائل خارجية  النوع 
على  املبني  احلــذر  احلصر:  ال  املثال  سبيل  على  ومنها  املناسب، 
التوكل على اهلل مع األخذ باألسباب، احملافظة على النظام املشروع، 

كحفظ الداعية وقته وعدم إضاعته.
النوع الثاني: وسائل تبليغ الدعوة بصورة مباشرة: وهذه الوسائل . 2

تكون بالقول، وبالعمل، وبسيرة الداعية التي جتعله قدوة حسنة 
لغيره فتجذبهم إلى اإلسالم ومن هذه الوسائل: 

التبليغ بالقول: وله أنواع متعددة كاخلطبة، والدروس، واحملاضرة، أ. 
عن  والنهي  باملعروف  واألمـــر  واجلـــدل،  واملناقشة،  ــنــدوة،  وال
املنكر، والكلمة الوعظية، والدعوة الفردية، والنصيحة األخوية، 
والفتوى الشرعية، والكتابة: كالرسالة واملقال والكتاب، والكتيب 
والنشرة، ووسائل اإلعالم احلديثة املسموعة واملرئية، واملقروءة، 
وشــرائــط  كاملسجالت  الشخصية  والــرســائــل  والشخصية، 

التسجيل والهاتف وغير ذلك)2(.
التبليغ بالعمل: وهو كل فعل يؤدي إلى إزالة املنكر ونصرة احلق ب. 

التدرج في دعوة النبي )41ص( وما بعدها.   )1(
انظر: أصول الدعوة )470-487(، والدعوة إلى اهلل تعالى )262-264(، كيف ندعو الناس )36(    )2(

وما بعدها.
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وإظهاره، واألصل في ذلك قوله: )من رأى منكم منكًرا فليغيره 
بيده، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان()1( كما يكون 
واجلامعات  املساجد  كبناء  املعروف:  بإقامة  بالعمل  التبليغ 
واملعاهد واملدارس اإلسالمية، واملكتبات، واملستشفيات، ودور 

الرعاية االجتماعية وغير ذلك.
تبليغ ج.  في  املهمة  التبليغ  وسائل  من  احلسنة:  بالقدوة  التبليغ 

بالسيرة  التبليغ  اإلســالم  إلى  الناس  وجــذب  اهلل  إلى  الدعوة 
الطيبة للداعية، وأفعاله احلميدة، وأخالقه الكرمية، والتزامه 
وألن  لغيره؛  طيبة  قدوة  يجعله  مما  وباطنا  ظاهرا  باإلسالم 

التأثير باألفعال والسلوك أبلغ من التأثير بالكالم وحده)2(.
ومن معالم الرحمة في التدرج في الدعوة باعتبار الوسيلة ما يلي: 

أمر أحيانا . 1 بل  الوسائل ورغب فيها  حث اإلسالم على استخدام 
التهاون فيما فيه  ببعضها، وجعل لصاحبها بها أجرا، وحذر من 
حاجة ومصلحة للدين، وأول اآليات التي نزلت ذكرت وسيلة من 

أعظم وسائل الدعوة إلى اهلل أال وهي القلم قال تعالى: )ڎ ڎ 
ڈڈ ژ ژ ڑ( ]العلق:4-3[.

حث األنبياء على استخدام جميع الوسائل لهداية الناس ودعوتهم . 2
املثال  النار، فعلى سبيل  إلى احلق رحمة وشفقة عليهم من دخول 
ابن  الرمل كوسيلة إيضاح، فعن  الرسم على   S الرسول  استخدم 
مسعود  قال: )خط لنا رسول اهلل S خًطا، وخط خطوًطا أخرى 

عن ميينه...احلديث()3(.
سبق تخريجه.   )1(

فقه الدعوة إلى اهلل )238-234/1(.   )2(
َحابَِة، رقم )4131(. قال احلاكم في املستدرك  أخرجه أحمد في مسنده - ُمْسنَُد الُْمْكِثِريَن ِمَن الصَّ   )3(

على الصحيحني )2/ 261 رقم 2938(. صحيح اإلسناد، ووافقه الذهبي.
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حرص الداعية على استخدام كافة الوسائل في دعوته للمخالفني . 3
مما يدل على حتليه بروح الناصح الرحيم الشفيق املتواضع الذي 

يدل غيره على احلق واخلير.
وثقافة . 4 وتــتــواكــب  واملــكــان،  للزمان  مالئمة  الوسيلة  تــكــون  أن 

اخملالفني، فال يستخدم الداعية وسيلة فوق مداركهم وال دونها، 
وال ماال يتناسب مع بيئتهم.

املطلب الثالث
التدرج في الدعوة باعتبار األسلوب

األسلوب لغة: الطريق، يقال للسطر من النخيل: أسلوب، وكل طريق 
واملْذَهُب)1(،  والَوْجُه  فيه،  تأخذ  الطريق  واألسلوب:  أسلوب،  فهو  ممتد 
وأسلوب  ومذهبه،  طريقته  أي:  كــذا،  في  فــالن  أسلوب  سلكت  يقال: 
أخذنا  ويقال:  الفنون اخملتلفة،  واألساليب:  كتابه،  في  الكاتب: طريقته 
في أساليب من القول فنوًنا متنوعة)2( فكلمة األساليب لغًة تُطلق على: 

الطريق واملذهب والطريقة.
ف العلماء األساليب الدعوية مبا يأتي:  ا: عرَّ اصطالحاً

الطرق اخملتلفة التي يسلكها الداعية إلى اهلل -تعالى- في دعوته . 1
حسب التيسير والنفع)3(.

وقيل: األداء القولي والفعلي الذي يستخدمه الداعي في دعوته، سواًء . 2
ظهرت فيه حكمة القول والفعل، أو َغلََب عليه جانب املوعظة واإلرشاد 

لسان العرب )472/1(، والقاموس احمليط )125/1(.   )1(
انظر: مفردات ألفاظ القرآن )419(، املعجم الوسيط )441/1(.   )2(

املدخل إلى علم الدعوة )ص47(.   )3(
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أو أُْدِرَج فيه أسلوب اجلدل، واملناظرة، أو القدوة احلسنة، أو الرد على 
الشبهات، إلى غير ذلك مما هو معلوم عند أهل هذا العلم)1(.

دعوتهم  في    والرسل  األنبياء  عليها  سار  التي  الدعوة  وأساليب 
نبيه  بها  التي أمر اهلل  الكرمي، هي نفس األساليب  القرآن  كما جاء في 
  أن يسلكها في دعوته لقومه، فقد أمره باتباع إبراهيم S محمًدا
الدين  إلى  الناس  دعوة  وفي  فيه،  باتباعه  أمره  الذي  الشيء  وضح  ثم 

)ہ  ہ   ہ  ہ  ھ    تعالى:  اهلل  فقال  الثالثة)2(  األساليب  بأحد 
ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  )ڌ  قــال:  ثم  ]النحل:125[.  ھ(  ھ  

ژ  ڑ( ]النحل:123[.
بأسلوب  فبدأ  األسلوب،  باعتبار  دعوته  في   S النبي  تــدرج  ولقد 
العرض في العهد املكي ثم استخدم أسلوب احلماية عندما هاجر إلى 
في  الكفار  هزم  ملا  ثم  للحماية،  ودعاتها  الدعوة  حلاجة  املنورة  املدينة 
األحزاب اتخذ S أسلوب اإللزام إللزام العدو باخلضوع وكسر شوكتهم، 
وبعد أن أفاء اهلل عليه في غزوة حنني اتخذ S أسلوبا دعويا جديدا وهو 
التأليف فبذل الكثير من األموال والعطايا تأليفا لقلوب اخملالفني على 
ظروف   S فيها  مراعًيا  متدرجة  األساليب  هذه  جاءت  ولقد  الدعوة، 

الدعوة الزمانية واملكانية)3(.
ومن معالم الرحمة في التدرج في الدعوة باعتبار األسلوب ما يلي: 

تشخيص وحتديد الداء في اخملالفني ومعرفة الدواء: فإن طبيب . 1
األبدان احلاذق يشخص ويعرف الداء، ثم يصف ويعني العالج ثانًيا 

منهج أمهات املؤمنني في الدعوة إلى اهلل )13(.   )1(
التفسير الكبير )111/20(، والتفسير املنير في العقيدة والشريعة واملنهج )219/14(، ورسالة    )2(

فتح األسماع في شرح السماع )46(.
انظر: التدرج في دعوة النبي S )ص55(.   )3(
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األرواح  طبيب  هو  -تعالى-  اهلل  إلى  والداعية  الداء،  على حسب 
والقلوب الرحيم، فعليه أن يسلك هذا األسلوب في معاجلة األرواح، 
فعلى  معصية،  يكون  وقد  كفًرا،  يكون  قد  اخملالفني  عند  والــداء 

الداعية أن يعطي الدواء على حسب الداء ويتدرج في األساليب.
الداء واإلحساس به: . 2 التي متنع اخملالفني من رؤية  إزالة الشبهات 

وال شك أن الشبهات هي ما يثير الشك في صدق الداعية وما يدعو 
إليه فيمنع ذلك رؤية احلق واالستجابة له، أو تأخير هذه االستجابة.

واالستجابة . 3 الــدواء  استعمال  إلى  وتشويقهم  اخملالفني  ترغيب 
ما  بكل  الــدواء  ترك  من  وترهيبهم  عليه،  والثبات  احلق،  وقبول 

يخوف ويحذر من عدم االستجابة، أو عدم الثبات بعد قبوله.
تعهد املستجيبني من اخملالفني بالتربية والتعليم والتوجيه، لتحصل . 4

وسنة  بكتاب اهلل  الدائم  باالتصال  القدمي  دائهم  املناعة ضد  لهم 
.S نبيه محمد

احلسنة . 5 واملوعظة  احلكمة  أسلوب  على  األساليب  جميع  قيام 
واجلدال بالتي هي أحسن، ثم استخدام القوة للمعاندين الظاملني.

املطلب الرابع
التدرج في الدعوة باعتبار املدعو

ولقد حث اهلل  في كتابه العزيز على االهتمام بدعوة األهل فقال 
تعالى: )ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېې ې ى ى ائ 
يبدأ  أن  داعية  كل  على  فالواجب  ]ط���ه:123[.  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ( 
بدعوة وتعليم أهله وأقاربه، ولقد بدأ رسول اهلل S بدعوة زوجته خديجة 
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 فأخبرها مبا حدث عند بدء الوحي فما كان منها إال أن ساندته وواسته 
مبالها وبعبارتها الرقيقة عندما أتاها يرتعد ويقول: )زملوني زملوني( ثم 
ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وكان عليما بالنصرانية فصدقه، 
ثم عرض اإلسالم على ابن عمه علي بن أبي طالب  وصديقه أبي بكر 
، فكانت خديجة  أول من أسلم من النساء،   ومواله زيد بن حارثة 
وعلي ابن أبي طالب أول من أسلم من الغلمان، وأبو بكر أول من أسلم من 

الرجال األحرار، وزيد بن حارثة أول من أسلم املوالي.
ــتــدرج فــي الــدعــوة بــدعــوة األقـــرب فــاألقــرب بأمر  ثــم استمر فــي ال
ڇ(  ڇ  )ڇ  تعالى:  قال  األقربني،  وقبيلته  عشيرته  بدعوة 
قال  وما حولها،  أهل مكة  بدعوة  فأمر  الدعوة  توسع في  ثم  ]ال�سعراء:214[، 

]ال�سورى:7[،  ڦ(  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  )ٿ   تعالى: 
ثم بعد ذلك اتسعت دائرة الدعوة أكثر فأُِمَر أْن ينذر العرب خاصة، قال 
تعالى: )ۀ ہ ہہ ہ ھ ھ( ]ال�سجدة:3[، ولقد 
خلص اإلمام ابن القيم � هذه املراحل فقال في مراتب الدعوة: )املرتبة 
األولى: النبوة الثانية: إنذار عشيرته األقربني الثالثة: إنذار قومه الرابعة: 
إنذار قوم ما أتاهم من نذير من قبله وهم العرب قاطبة، اخلامسة: إنذار 
جميع من بلغته دعوته من اجلن واإلنس إلى آخر الدهر، وأقام S بعد ذلك 

ثالث سنني يدعو إلى اهلل  مستخفيا ثم نزل عليه )ٺ ٺ ٺ ٺ 
ٿ ٿ( ]احلجر:94[، فأعلن S بالدعوة وجاهر قومه بالعداوة واشتد 

األذى عليه وعلى املسلمني حتى أذن اهلل لهم بالهجرتني()1(.
ومن معالم الرحمة في التدرج في الدعوة باعتبار املدعو: 

األقربني . 1 وعشيرته  ألهله  الرسالة  تبليغ  عن  الداعية مسؤول  أن 
زاد املعاد )34/1(. 		(((
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وباحلكمة  ــودد  وت وشفقة  لني  بكل  الناس  من  حوله  من  وعمن 
الطيبة  وبالكلمة  أحسن  هي  بالتي  واجملادلة  احلسنة  واملوعظة 
فهم أولى الناس بالرحمة والهداية، وأحدرهم بإخالص النصيحة، 

فمن البر بهم أن يهديهم سواء السبيل)1(.
أن في بدء الدعوة بدعوة األهل واألقربني رحمة وقوة وسندا قويا . 2

للداعية فيحمونه ويؤازرونه ويدافعون عن دعوته بكل ما أوتوا من 
قوة واستطاعة.

بن  بكر وحمزة  وأبي  أن في إسالم خديجة  ذلك:  وخير شاهد على 
.S عبداملطلب  شد أزر النبي

انظر: قصص القرآن )33(.   )1(
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اخلامتة

ويرضى،  ربنا  يحب  كما  فيه  مبارًكا  كثيًرا  طيًبا  حمًدا  هلل  احلمد 
فللِّه وحده احلمد والشكر، واملنة أواًل وآخًرا وظاهًرا وباطًنا، والصالة 

والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعني. أما بعد:
لت إليها في بحثي بفضل اهلل ومّنه: فهذه أهم النتائج التي توصَّ

إن معالم الرحمة من أنفع الوسائل في دعوة اخملالفني في العقيدة . 3
إلى اإلسالم للمحاور املسلم اخمللص الصادق الذي يحرص على 
الضالل،  من  يناظره  الــذي  خصمه  على  ويشفق  احلــق،  ظهور 

ويخاف عليه من اإلعراض واملكابرة والتولي عن احلق.
إن الرحمة واألخالق الفاضلة عموما عندما ميارسها املؤمن باهلل . 4

ميارسها على أنها جزء من إميانه باهلل.
ا في دعوة اخملالفني في العقيدة . 5 إن الرحمة والشفقة أدب مهم جّدً

واستقامتهم  اآلخرين  لهداية  يسعى  احملــاور  ألن  اإلســالم،  إلى 
فلذلك يبتعد عن كل معاني القسوة والغلظة والفظاظة والشدة. 
لتنفيس  وسيلة  أو  واالنــتــقــام،  للكيد  فرصة  احلـــوار  يكون  فــال 
األحقاد، وطريقة إلظهار الغل واحلسد، ونشر العداوة والبغضاء.
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جسر . 6 اإلســالم  إلى  العقيدة  في  اخملالفني  دعوة  في  الرحمة  إن 
بني احملاور والطرف اآلخر، ومفتاح لقلبه وعقله، وكلما اتضحت 
واقترب  انشرح صدر اخلصم،  كلما  احملاور  على  الرحمة  معالم 
من محاوره، وأذعن له واقتنع بكالمه. يقول - سبحانه - مخاطًبا 

نبيه: )پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   
ٹ( ]اآل عمران:159[ ولذلك كان األنبياء في حوارهم مع أقوامهم 

يصرحون باخلوف واحلرص والشفقة عليهم.
إن الرحمة في دعوة اخملالفني في العقيدة إلى اإلسالم هي املنهج . 7

الرباني، التي سار عليها األنبياء واملرسلون، وأنها وسيلة التفاهم 
بني الناس، وهي من أجنح األساليب في دعوة اخملالفني.

إن الرحمة في دعوة اخملالفني في العقيدة إلى اإلسالم لها آثاٌر . 8
عظيمة تعود على الفرد واجملتمع. 

إن اخللل الذي نعاني منه في مجتمعنا اإلسالمي هو فقدان معالم . 9
الرحمة في دعوة اخملالفني.

التوصيات: 
إقامة دورات في املعاهد والكليات أو في مراكز الدعوة املتخصصة . 1

إلى  العقيدة  في  اخملالفني  دعوة  في  الرحمة  معالم  موضوع  في 
اإلسالم، تتبع املنهج الصحيح، الذي سار عليه األنبياء واملرسلون 
خصوًصا في هذا العصر الذي انتشر فيه العنف في التعامل مع 

اآلخر اخملالف بسبب الفكر املتطرف لدى بعض املغرر بهم. 
مواصلة الباحثني دراسة موضوع معالم الرحمة في دعوة اخملالفني . 2

في العقيدة إلى اإلسالم واستخراج الفوائد العظيمة منه. 
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تزويد املناهج الدراسية مبادة دراسية يتعلم التالميذ من خاللها . 3
فن معالم الرحمة في دعوة اخملالفني في العقيدة إلى اإلسالم.
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مقدمة

احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وأصحابه ومن 
اتَّبعه بإحساٍن إلى يوم الدين، أما بعد.

واملغفرة.  ف،  والتعطُّ ة،  قَّ الرِّ على:  يدوُر  اللغة  في  معًنى  للرحمة  فإنَّ 
وتَراَحَم  عليه.  ْمُت  وتََرحَّ َرِحْمتُُه  وقد  الرحمة.  مثُل  لفٌظ  والـَمْرَحَمُة: 
عليه.  َرْحَمُة اهلل  أَي:  قلُت:  ْمُت عليه:  وتََرحَّ بعًضا.  َرِحَم بعضهم  القوُم: 

د للمبالغة)1(. ٌم، ُشدِّ ْحمَة. ورجل َمْرحوٌم، وُمَرحَّ واْستَْرَحمه: سَأله الرَّ
في  بجذوره  ضارٌب  أصيل،  إسالميٌّ  معًنى  املعاني  بهذه  والرحمُة 
مقاصد الشريعة اإلسالمية، بل إنَّ الشريعة اإلسالمية لم تأِت إال لتَرحَم 
اخللَْق جميًعا: إنَسهم وِجنَّهم، شجرهم، وحَجرهم، ودوابَّهم، وكلَّ ما خلق 

اهللُ عز وجل؛ ألم يقل اهلل جل وعال مخاطًبا نبيَّه S: )ک  ک  گ  
گ  گگ( ]الأنبياء[، وهو خطاٌب بأسلوب القصر، أَي:  ليس لك يا 

رسوَل اهلل إال أن تكون كذلك، وما أرسلناك إال لذلك!
فاإلسالُم إذن ديُن الرحمة، وهي املبتغاةُ من الرسالة، وعليها يقوُم أمر 

)1(   انظر: لسان العرب، البن منظور، محمد بن مكّرم بن علي )رحم(، حتقيق: عبداهلل علي الكبير 
وزميليه، دار املعارف مبصر.
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الدين كلِّه، رحمًة للعاملني في الدنيا، واآلخرة. َعِلَم هذا َمْن َعِلَم، وَجِهلَُه 
َمْن َجِهل.

وكان الصحابة -وهم أقرُب الناس إلى رسول الرحمة، وأعلُم الناس 
ُل عليه- كانوا أفقَه الناس بهذا املعنى اجلليل، الذي من  بأحواله وما يتنزَّ
أجله بُعث النبيُّ S، أخذوا هذا عن رسول اهلل S)1(، فتعلَّموه، وعملوا 
أثَر هذا في سيرتهم، وما خلَّفوه  S، وبعد مماته. جند  به، في حياته 

وراءهم من القول والعمل.
معهم  S، وحاَل رسول اهلل  ونحن جند َوْصَف حالهم مع رسول اهلل 

تْه هذه اآليُة العظيمُة املبيِّنة: )پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ       فيما قصَّ
يا محمد  أنَّ رحمتك  أَي:   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ( ]اآل عمران:159[ 

بهؤالء اخللق، إمنا هي ِرْزٌق وَعِطيٌَّة لك من اهلل عز وجل!
وفي هذه الورقة سوف نقتصر على بحث على ما أورثه لنا الصحابُة في 
هذا املعنى شعًرا ونثًرا، وما يتبُع ذلك من الدالالت، محلِّلني بعَض النماذج 
، وتُخِرُج ما فيه من األسرار واإلشارات والعاطفة؛ وما  التي جتلو النصَّ
ًة في موضوٍع كموضوع  ، وخاصَّ أكثر ذلك وأصدَقه في أدب الصحابة 

الرحمة!

)1(   مما أُثر عن النبي S في )الرحمة( ما رواه أبو هريرة  قال: قال َخليلي وصفيِّي صاحب هذه 
الصحيحني  على  املستدرك  في:  احلاكم  )رواه  شقّي«  من  إال  الرحمُة  نُزَعْت  »ما   :S احلجرة 
277/4، حتقيق: مصطفى عبدالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط1411/1هـ، وقال: هذا 

حديث صحيح اإلسناد ولم يخّرجاه(.
وعنه  قال: َقبََّل رسوُل اهلل S احَلَسَن بَن عليٍّ وعنده األقرع بن حابس التميمّي جالًسا، فقال 
ثم قال: »من ال   S اهلل  إليه رسوُل  الولد ما قبَّلت منهم أحًدا. فنظر  إن لي عشرًة من  األقرع: 
يَرحم ال يُرحم« )صحيح البخاري رقم 5538، حتقيق: الدكتور مصطفى ديب البغا، دار ابن كثير، 

بيروت، ط3/ 1407 هـ(.
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القسم األول
حاَبة ْحَمُة( في ِشْعِر الصَّ )الرَّ

حابة قبل اإلسالم:  حمُة في شعر الصَّ الرَّ
كثيرتَه  أو  الذكر  قليلَة  كانْت  )الرحمة(  إنَّ  نريد أن جنترئ فنقول:  ال 
في شعر الصحابة قبل اإلسالم؛ ذلك أنه يعتري شعَر القوم قبل اإلسالم 
وليس  والرواية،  التوثيق  َغَبٍش في مسألة  يعتريه من  ما  أيًضا-  -وبعده 
هذا مجاَل القول في ذلك، فإنه حلديٌث ذو شجون. ولكننا نقوُل: إنَّ معنى 
الرحمة فيما وجدناه مما صحَّ ابتداًء في شعر القوم بعد اإلسالم أكثُر منه 
ة الشعر في اإلسالم  قبلَه، بل إنَّه ال مجال للمقارنة بينهما في ذلك، فكفَّ
طائشٌة بتلك املقارنة ال محالة. وسبُب ذلك معروٌف، وهو أنَّ اإلسالم ديُن 
الرحمة، فمجيئُه هو الذي أذاع هذا املعنى ونََشَرهُ في الناس وعلى ألسنة 

الشعراء واألدباء بعد ذلك.
القليل الذي وردْت فيه )الرحمُة( قبل اإلسالم  ولعلنا نذكر من هذا 

 : قوَل كعب بن زهير 
إنني اهلل  رحمـُة  لوال   لََعْمـُرَك 
َض املاءُ فوَقه فلو كنُت ُحوًتا َركَّ

ليُـرفعـا يُـريـد  مـا  ِبـَجدٍّ   ألمطـو 
َعا)1( ولَْو ُكنُْت يَْربُوًعا َسَرى ثم  َقصَّ

)1(   شعر كعب بن زهير، إمالء أبي العباس األحول ص179 )ملحق الفائت من شعره(، نسخه وعارضه 
فرحات،  إبراهيم  صالح  محمد  السكرب  برواية  وعارضه  راجعه  امليمني،  عبدالعزيز  وصححه 

مطبعة دار الكتب والوثائق القومية 1435هـ(.
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في  اإلسالم  قبل  صخٍر  أخيها  رثاء  في  اخلنساء  قوَل  منه  ونذكر 
مرثيتها التي مطلُعها: 

َشـــريَفا ما ِلـــذا الـَمْوِت ال يَزاُل ُمخيَفا ِمّنـــا  يَنـــاُل  يَـــْوٍم   ُكلَّ 
قالْت متدُحه وتدعو له بالرحمة وغيِرها:

ْ ًة يُنكُر الـُمنـ عاَش َخمسنَي ِحجَّ
عليـــِه ـــالُم  والسَّ اهللِ  رحمـــُة 

املعروَفـــا ويبـــُذُل  فينـــا  ـكـــَر 
وَســـَقى َقبـــَرهُ الّربيـــُع َخريَفـــا

، أقصى ما  فمثل هذه األبيات من نحو قول كعب بن ُزهيٍر واخلنساء 
ميكننا إيجاَده في شعر أولئك القوم من الصحابة قبل اإلسالم. أما بعد 
اإلسالم، فقد وجدنا لهم في أدبهم شعِره ونثِره؛ ِذْكًرا كثيًرا للرحمة في 

مواضَع شتَّى، نُجملُها فيما يأتي: 

 :S ُسول )الرحمُة) في ِرَثاء الرَّ
رثاءُ الرسول S هو أكبر األغراض الشعرية التي ورد فيها ِذْكُر )الرحمة( 
 S عند الصحابة، ال يُدانيه في ذلك َغَرٌض غيُره. ولرثاء الصحابة  للنبي
ُخصوصيٌَّة منحصرةٌ فيهم؛ إذ إنه هو الفنُّ الذي لم يُقل فيه أحٌد من اخللق 
؛ ذلك أنَّ ما ورد بعدهم من شعٍر في احُلزن على النبي S، أو  سواهم 
نَْدِبه، أو تأبينه، أو ما يشبه ذلك من املعاني؛ إمنا هو داخٌل في باب )املدائِح 

النبوية(، وهو ما استقرَّ عليه مصطلُح القوم)1(.
وقد جاء ذكر الرحمة في رثاء النبي S على ألواٍن وصور: 

فتارًة يصفوَن النبي S نفسه بأنه هو الرحمة -وهو أكثر تلك الصور التي 
جاء فيها الوصف بالرحمة- كقول حسان بن ثابت  في مرثَيٍة صحيحٍة له: 
)1(   انظر مثاًل كتاب: املدائح النبوية في األدب العربي، للدكتور زكي مبارك )مكتبة مصطفى البابي 

احللبي، القاهرة 1354هـ(.
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آلَيْـــُت ِحلَْفـــَة بَـــٍرّ َغيْـــِر ِذي َدَخٍل
 ِباهلِل َما َحَملَـــْت أُنْثَى َوالَ َوَضَعْت

ِإْفنَـــاِد)1(  َغيْـــِر  ِبـــٍرّ  ـــَة  أَِليَّ ِمّنـــي 
ْحَمِة الَهاِدي)2(  ِمثَْل النَِّبِيّ َرُسوِل الرَّ

أو كأنَّ حسان وهو يصف النبي S بذلك يُنبِّهنا على صفة ما جاء به 
النبي من الرسالة، فيقوُل: إمنا هي رحمٌة كلها، ولم يكن محمٌد S إال 

رسواًل بها.
ان)3( بقصيدٍة تقِطُر أًسى، مطلُعها)4(:  اُن بُن ُعَميٍْر ذو ُمرَّ ويرثيه ُمرَّ

ســـوِل َطِويُل ِإنَّ ُحْزِني َعلى الرَّ
 ُقلُْت، َوالـَمْوُت يَا ِإَماُم)5( َكِريٌه: 

ُســـوِل َقِليُل َذاَك ِمِنّي َعلَى الرَّ
ُســـوُل!   لَيْتَِني ِمتُّ يَْوَم َماَت الرَّ

يقول فيها وقد وصَف النبيَّ S بالرحمة كذلك: 

يَا لََهـــا َرْحَمٌة أُِصيـــَب ِبَها النَّا
َجَدَعْت َقْوِمَي األُنُوَف َوأَْجَرْت

ِحيُل ُس تََولَّـــْت، َوَحاَن ِمنَْها الرَّ
َدْمـــَع َعيْـــٍن، فللُجُفـــوِن ُهُموُل

إنه هنا يقتفي كتاَب اهلل عز وجل في قول اهلل تبارك وتعالى ذكُره واصًفا 
نبيَّه: )ک  ک  گ  گ  گگ( ]الأنبياء[، وقد استعمل صيغَة التعجب 
ب منها كيف أقبلْت تلك  في التعبير عما يجيش في غمراِت نفسه، أَي:  أتعجَّ

)1(   اإلفناد: التكذيب وتضعيف الرأي.
ان بن ثابت 272/1 )حتقيق: الدكتور وليد عرفات، دار صادر 1974م، مصورة  )2(   انظر: ديوان حسَّ

عن طبعة منشورات جب التَّذكارية 1971م(.
S والَده )انظر: مجموعة الوثائق السياسية للعهد  سول  )3(   الهْمداني، الَقيْل ابُن الَقيْل، كاتََب الرَّ
ة يثّبتهم  النبوي واخلالفة الراشدة، جمعها محمد حميد اهلل ص231( وقام هو في قومه في الردَّ
على اإلسالم، راثًيا محمًدا S فاّتبعوه وأطاعوا أمره )انظر: منح املدح أو شعراء الصحابة ممن 
سول S أو رثاه، البن سيد الناس، محمد بن محمد بن محمد بن عبداهلل ص160-159  مدح الرَّ

)حتقيق: عفت وصال حمزة، دار الفكر، دمشق، ط1407/1هـ(.
)4(   اإلكليل من أخبار اليمن وأنساب حمير، للحسن بن أحمد الهْمدانّي 48/10-49 )حتقيق: محب 

الدين اخلطيب، الدار اليمنية، ط1407/1هـ(.
 S سول ره الرَّ )5(   يعني اإلماَم املهاجر بن أبي أمية اخملزومي، كان أميًرا عليهم مما يلي صنعاء، أمَّ

)انظر: ِمنَح امِلَدح ص10(. 
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سيصبر  كيف  ب  أتعجَّ ثم  األليم،  العذاب  من  فأجنتهم  الناس  على  الرحمُة 
ب أيًضا من مثل هذه الرحمة احملمدية  الناس على رحيلها عنهم، وهو يتعجَّ
التي لم يشهد اخللُق مثلَها في سابق العهود واألزمان)1(. وفي مثل هذا العمل 
من أعمال التعجب يقوُل الزمخشرّي: »ومعنى التعجب تعظيُم األمر في قلوب 
وأشكاله«)2(،  نظائره  إال من شيٍء خارٍج عن  يكون  التعجب ال  السامعني؛ ألن 

وكذلك كانت رحمة النبّي S بهؤالء اخلالئق.
بق  السَّ قصَب  لها  فإنَّ   S النبيِّ  ُة  عمَّ عبداملطلب  بنت  صفيَُّة  أما 
ٍة من مراثيها  َم في وصف النبي بهذا الوصف، أنه الرحمة؛ في ِعدَّ والتقدُّ

املتواردات عقب وفاة احلبيب S، منها مرثَيتُها لها بائيٌَّة مطلُعها)3(: 
اِبَعيُْن ُجوِدي ِبَدْمَعٍة تَْسَكاِب األَوَّ ـــِر  الـُمَطهَّ ِللنَِّبـــِيّ 

د أخالَقه احلميدة فيها، التي منها الرحمة:  فقد قالت تُعدِّ
اِبُمْشِفٍق، نَاِصٍح، َشَفيٍق َعلَيْنَا َرْحَمٍة ِمْن ِإلَِهنَا الَوهَّ

 ، ثم دعْت له بـ )الرحمة( بعد هذا البيت في تناسٍب لفظيٍّ ومعنويٍّ دالٍّ
فقالت: 

ـــاَلُم َعلَيْـــِه الثََّواِبَرْحَمـــُة اهللِ َوالسَّ ُحْسَن  الَِمليُك  َوَجَزاهُ 
ومن تلك املراثي مرثَيتُها الداليَّة التي أولُها)4(: 

ِبالتَّْســـَهاِد َعلَـــيَّ  لَيِْلـــي  َوَجَفا اجَلنُْب َغيَْر َوْطِء الِوَساِدآَب 
فقد قالت فيها: 

)1(   انظر: املراثي النبوية في أشعار الصحابة: توثيق ودراسة، حملمد شمس ُعقاب ص409 )مكتبة 
اإلمام البخاري، القاهرة، ط1435/1هـ(.

)2(   الكشاف عن حقائق التنـزيل، للزركشي، بدر الدين محمد بن عبداهلل بن بهادر 523/4 )حتقيق: 
عبدالرزاق املهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت(.

)3(   الطبقات الكبرى، البن سعد، محمد بن منيع الزهري 286/2 )حتقيق: علي محمد عمر، مكتبة 
اخلاجني بالقاهرة، ط1421/1هـ(.

)4(   املصدر السابق 286/2.
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ا ُطـــّرً ِللَْبِريَّـــٍة  َكاَن  ـــَداِدَرْحَمـــًة  َفَهـــَدى َمـــْن أََطاَعُه ِللسَّ
وفي داليٍَّة أخرى لها أولُها)1(:
َوانُْدِبـــي َخيَْر َهاِلٍك َمْفُقوِد)2(َعيُْن ُجـــوِدي ِبَدْمَعٍة َوُســـُهوِد

قالت: 
َرُؤوًفـــا ِبالِعَبـــاِد  َكاَن  َولَُهـــْم َرْحَمـــًة، َوَخيَْر َرِشـــيِدَفلََقـــْد 

ْحُت ِنسبتَها إلى صفية  وفي همزيٍة منسوبٍة إلى أمِّ أمين -وقد صحَّ
)3(- مطلُعها)4(: 

ْمـ ــــِع ِشـــَفاءٌ، َفَأْكِثِري ِملْبُـــَكاِء)5(َعيُْن، ُجوِدي؛ َفِإنَّ بَْذلَِك ِللدُّ
قالت: 

َياِءَفلََقـــْد َكاَن َمـــا َعِلْمِت َوُصوال َولََقـــْد َجـــاَء َرْحَمـــًة ِبالِضّ
النبي صلواُت اهلل  الصحابية اجلليلة من مجيئ  فاحلكمة عند هذه 

.S عليه بالوحي، أن يكون للَخلْق رحمة، كذا رأى الصحابُة نبيَّهم
ومن تلك األلوان أن يصفوا بعَض آثار النبيِّ S فيهم بالرحمة، فهذا 
 -)6(S َُّذو الَكاَلع احِلْميريُّ -وهو من جيل الصحابة الذي عاصروا النبي
قد وصف بقاء النبيِّ S بينهم بأنه كان )رحمة(، وهو ال شكَّ يعني النبي 

)1(   املصدر السابق 286/2.
)2(   السهود: األرق )اللسان: سهد(.

)3(   انظر: املراثي النبوية في أشعار الصحابة، حملمد شمس ُعقاب ص345.
)4(   الطبقات الكبير 288/2، وِمنَح امِلَدح ص337.

ة قبل الم التعريف ذائٌع في كالم العرب، كقول الشاعر:  )5(   إسقاط نون »من« اجلارَّ
صاحبي املتروُك في تَْغلَْم لم يَْشُج قلبي ِملْحوادِث إال   

ليات، للمفّضل بن محمد الضّبي ص238 )حتقيق: أحمد محمد شاكر وعبدالسالم محمد  )املفضَّ
هارون، دار املعارف، ط6(.

)6(   انظر: ِمنَح امِلَدح، البن سيد الناس ص101.
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S نفَسه وليس يعني البقاء، من صفة الشيء ببعض آثاره َمجازاً؛ وذلك 
قولُه في بكاء النبيَّ S واألسى على فراقه:

َقـــْد أَتَـــى ِحْمَيـــَر أَْمـــٌر َشـــاِمُل
َرْحَمـــًة بََقـــاهُ  َكاَن  َمـــْن  َمـــْوُت 

ْهـــِر ُمـــْزٍر ِباألََمـــْل)1( َقاِطـــٌع ِللظَّ
ُكلُّ َشـــيٍء َما َخاَل َهـــَذا َجلَْل)2(

فكأنَّ موَت النبيِّ موٌت للرحمة، أو ُقل إن شئت: كأنَّ موَت ُسنَّة النبي 
وَهْدِيه موٌت ملا جاء به من الـَهْدي والرحمة. وقد استعمَل ذو الَكالع فنَّ 
الطباق ليُشير إلى هذا املعنى، فطابق بني لفظتي: املوت، والبقاء؛ ليُلمع 
ص الرسالة وبقاَءها بعد موت النبي إمنا هو  من طْرف خفيٍّ إلى أنَّ ملخَّ

.S ُّفي الرحمة، وأنَّ نفاد َهذه الرحمة موٌت وإفساٌد ملا جاء به النبي

 :S ِّْحَمُة) في َمْدح النبي  )الرَّ
لم يقتصر وصُف النبي S بصفة الرحمة على موته، بل إنَّ الصحابة 
بن  قيس  قول  في  مثلما جاء  حاَل حياته،  إيَّاه  مادحني  بها   S وصفوه 

طريف)3( ميدُح النبيَّ S في يوم بدر ويذكر إجالء بني النَِّضير:

َرْحَمـــٌة نَبـــيٌّ تاُلِقيـــِه مـــن اهلل 
فقد كان في بَـــْدٍر لََعْمِرَي ِعبَْرةٌ

ِم فـــال تَْســـألُوه أَْمـــَر َغيْـــٍب ُمَرجَّ
لكم يا ُقَريُْش، والَقِليِب الـُملَْملَِم)5(

والرحمة في هذين البيتني معًنى مختلف، فهي التي تسعى إلى النبّي 
S ال هو الذي يسعى إليها، وهذا من جميل اجملاز وصائبه، تشريًفا ملقام 

النبي S ومقداِره.
نه )اللسان: زرى(. ِره، ُمهِوّ ٌر به، ُمِحقِّ )1(   أمر شامل: عاّم )تاج العروس: شمل(. ُمْزٍر باألمل: ُمقِصّ

القليل  اللسان )جلل(: اجللَل: من األضداد:  الناس ص101. وفي  امِلَدح، البن سيد  ِمنَح  )2(   انظر: 
اليسير، ومنه قول امرئ القيس يرثي أباه: 

أال كل شيٍء سواه َجلَْل بقتل بني أَسٍد ربَُّهْم    
S في يوم بدر )اإلصابة في متييز الصحابة، البن حجر، أحمد بن علي  النبي  )3(   صحابيٌّ مدح 

العسقالني 482/5، حتقيق: علي محمد البجاوي، دار اجليل، بيروت، ط1412/1هـ(.
)4(   املصدر السابق 482/5.
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كما أنهم وصفوه بالرحمة بعد موته  في مقام املدح، ولعل هذا كان 
ًرا شيًئا ما لقوٍم من أبناء الصحابة أو صغارهم ممن لم يشهدوا وفاةَ  متأخِّ
النبي S، أو شهدوها وهم صغار، فلم يقولوا في رثائه؛ من ِمثِْل إياس 
ابن َسلََمة بن األَْكَوع، وهو رجٌل مختلٌَف في ُصحبته)1(، ولكن ال شكَّ أنه من 
جيل الصحابة الذين شهدوا آثاَر النبي S، أو كانوا قريبي عهٍد بحياته، 

 :S ولذلك ال نعجُب أْن نراه يقول في مدح النبي

َسْمُح اخَلِليقة، ماِجٌد، وَكالُمُه
أوالُد َقيْلَـــَة َحْولَـــُه فـــي غابـــٍة

ونَـــَكاُل رحمـــٌة  وفيـــه   ، َحـــقٌّ
كاألُْسِد تَْرَفأُ َحْولََها األَْشَباُل)2(

مِة التشبيهيَّة. وكأنه قد شهد الرسول فوصفه بذلك الَوْصِف ذي السِّ

 :S بّي ْحَمُة) في رثاء غير النَّ )الرَّ
الرحمة  صفة  أشعارهم  في  وذكروا   ،S النبي  غيَر  الصحابُة  َرثَى 
يدعون بها ملوتاهم، فمن الدعاء القدمي بالرحمة للميِّت في اإلسالم، قوُل 
ان بن يرثي نافَع بن بُديٍْل -في عهد النبيِّ S وحياته- وكان نافٌع قد  حسَّ

ان:  أسلم قدمًيا، ثم استُشهد في بئر معونة  اهلل)3(، قال حسَّ

بُديـــٍل بـــَن  نافـــَع  اهللُ  رحمَة املشـــتهي ثواَب اجلهاِدَرِحـــَم 

)1(   قال ابُن حجر: ذكره ابن عبدالبر في الصحابة وقال: مدح النبي S بشعر. وفيه نظر. قلت: إن 
كان هو الذي روى عنه أبو العميس فليست له صحبة، ألنه ولد في زمن عثمان، وإن كان لسلمة 
ابن يقال له إياس أيضاً فهو محتمل. وقد سبق ابن عبدالبر إلى ذلك املرزباني في معجمه، لكن 

لم يصرح بأن له صحبة... )اإلصابة 164/1(.
)2(   اإلصابة 164/1

)3(   نافع بن بديل بن ورقاء اخلزاعي، كان قدمي اإلسالم، واستشهد في عهد النبي S، إذ بعث رسول 
اهلل S املنذَر بن عمرو إلى أهل جند في سبعني رجاًل من خيار املسلمني منهم نافع بن بديل بن 

ورقاء اخلزاعي فقتلوا،  )انظر: اإلصابة في متييز الصحابة، البن حجر، =
بيروت،  اجليل،  دار  البجاوي،  محمد  علي  )حتقيق:   404/6 العسقالني  علي  بن  أحمد   =
كرّي إيَّاها إلى  ط1412/1هـ(. وقد نسب ابُن َحَجٍر املرثَيَة إلى عبداهلل بن رواحة، وذكر نسبَة السُّ

حسان بن ثابٍت في الديوان. وهي إلى ماء شعر ابن رواحة أدنى، واهلل أعلم.
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ثم يقول في هذا الرثاء معيًدا ذكر الرحمة، ُمسِنًدا إلى الفقيد صفتَها، 
في مقام الثناء عليه والندب له: 
ماجـــًدا نُفـــارُق  ال  ربـــي  واهللِ 
ًمـــا يدعـــو إلـــى رّب الُعلَى متكرِّ
ِمثـــَل الِهالِل ُمبـــاَرًكا، ذا َرحمة

اخَلِليَقـــِة، ماِجَد األجداِد َعفَّ 
بَـــَذَل النصيحَة رافـــَع األعماد
َِسْمَح اخَلليقِة، َطيَِّب األْعَواِد)1(

الرسول  غير  رثاء  في  بالرحمة  الدعاء  من  للصحابة  جنده  ومما 
صلوات اهلل عليه، ما يُروى من قول عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفيٍل  

 : ترثي زوَجها ُعمر بن اخلطاب 
َمـــْن ِلنْفـــٍس َعاَدهـــا أحَزانُها
أْكفاِنـــِه فـــي  ـــَف  لُفِّ َجَســـٌد 

ـــَهْد ها ُطـــوُل السَّ َوِلَعيْـــٍن َشـــفَّ
َرحْمُة اهلِل على َذاَك الَْجسْد)2(

)1(   انظر: اإلصابة 404/6.
)2(   انظر: ديوان احلماسة ص318.
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القسم الثاني
َحابة ْحَمُة( في َنْثِر الصَّ )الرَّ

حابة:  ْحمُة) في َخطابة الصَّ )الرَّ
ذلك  نرى  الصحابة،  ُخَطِب  من  مواضع مختلفٍة  في  )الرحمة(  تنتشر 
واضًحا في خطاباتهم السياسية، وفي ُخَطب اجلهاد والقتال والَغْزو -وهي 
أمر  وإن  اإلسالَم  أنَّ  إيذاًنا  الرحمة؛  فيها  ُذكرْت  التي  املواضع  أكثر  من 
باجلهاد والقتال؛ فإنَّ ذلك لتحقيق: الغاية منه، أال وهي الرحمُة باخللق، 
وإنقاذهم مما هم فيه من ضالٍل قد يؤدي بهم إلى نار جهنَّم في اآلخرة، 
ْقوِة في الدنيا- ونراه أيًضا في خطٍب املراثي النثرية،  وضيق الصدر والشِّ
النوع من اخلطب، وفي  وليس غريًبا أن يكون ذكرها كثيًرا في مثل هذا 
ُخَطٍب أخرى، كاخلَطب في العدل وأوقات امِلَحن، وهذا بياُن تلك املواضع.

ة) )في اخلطب السياسيَّ

لعلَّ أشهر خطب الصحابة السياسية جمعاء خطبُة أبي بكٍر  في 
مستهل خالفته، وهي فاحتُة اخلطب السياسية في اإلسالم بعد الرسول 
بأنَّ  عليه،  يسير  سوف  الذي  احُلكم  ُدستور  يق  الصدِّ وضع  وفيها   ،S
فإذا عصى  وجل،  عز  اهلل  طاعة  منضويًة حتت  دامت  ما  واجبٌة  طاعتَه 
اهللَ أبو بكر فال طاعة على املسلمني له، ثم إن ختمها بُجملٍة نبويٍة شهيرٍة 
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: »قوموا إلى صالتكم يرحمكم اهلل«)1(. فجعل  في اخلطابة، هي قولُه 
رحمَة اهلل نهايَة ُخطبته، وكأنَّ نظاَم احُلكم، وسياسَة الناس، وما يُْفَرُض 
تلك  وجل،  عز  اهلل  من  لرحمتهم  هو  إمنا  واألحكام،  القيود  من  عليهم 

الرحمة التي ما فتئ يتحدث عنها ويسعى إليها الصحابة.
ا ُعمر فإنه أورد )الرحمة( في موطٍن لطيٍف من خطبٍة له يذكر فيها  أمَّ
واليتَه، وأنَّه ال قوة له في هذا األمر إال بقوة اهلل عز وجل وَحْوله وَطْوله، 
فيقول: “يا أيها الناس، إني قد وليت عليكم، ولوال رجاء أن أكون خيركم 
ُمِهمِّ أموركم ما  كم استضالًعا مبا ينوب من  لكم، وأقواكم عليكم، وأشدَّ
ا ُمْحِزًنا انتظاُر موافقة احلساب بأخذ  توليُت ذلك منكم، ولكفى ُعَمَر ُمِهّمً
ير فيكم كيف أسير،  وبالسَّ أين أضُعها،  آُخُذَها، ووْضِعها  حقوقكم كيف 
فربَِّي املستعان؛ فإن ُعمر أصبح ال يثق بقوٍة وال حيلٍة إن لم يتدارْكه اهلل عزَّ 
وجل برحمته وعونه وتأييده”)2(. فهذا هو معنى االستخالف في األرض، 
وأنَّ احلاكم املسلم الذي يُريد أن يحكم بأمر اهلل في األرض، لن يستطيع 

أن يحكم بذلك، إال برحمة اهلل عز وجلَّ له، وعوِنه وتأييِده.
ومن معاني الرحمة في خطب الصحابة معنى لطيٌف جليٌل وَقَف عليه، 
بل استخرجه ُعمر بن اخلطاب، بثاقب نظره، وصادق بصيرته، وهو معنى 
َق فيها القوَل في العدل، فذهب به كلَّ مذهب،  جاء في معِرض ُخطبٍة َشقَّ
نفَسه حتى  الت، وصبر  الصِّ املعاني  وبني  بينه  وعقد  أغواره،  في  وأوغل 
قاله  فكان مما  )الرحمَة(،  تباشيَره  وجعل  وتباشير،  أماراٍت  للعدل  جعل 
وتباشير؛  أماراٍت  للعدل  وإن   ...“ اجلامعة:  العظيمة  اخُلطبة  تلك  في 

)1(   تاريخ الرسل وامللوك، للطبري، أبي جعفر محمد بن جرير بن يزيد 210/3 )حتقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم، دار املعارف، ط6(، والسيرة النبوية، البن هشام، أبي محمد عبدامللك بن هشام 
ابن أيوب احِلْمَيرّي، املصرّي 661/2 )حتقيق: مصطفى السقا، وإبراهيم اإلبياري، وعبداحلفيظ 

شلبي، مكتبة مصطفى البابي احللبي، القاهرة، ط1375/1هـ(.
)2(   املصدر السابق 215-214/4.
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التباشير:  وأما  واللِّني.  والَهيُْن،  خاء،  والسَّ فاحلياء،  األمارات:  ا  فأمَّ
فالرحمة...”)1(.

ثنا  ة، ومفاجٌئ كلَّ املفاجأة، لقد توقعنا أن يُحدَّ إنه معنى جديد كلَّ اجلدَّ
أسراره  عن  ثنا  حدَّ لكنه  وخصائصه،  وشروطه  العدل  أسباب  عن  عمر 
وروحه ومقاصده، وهذا موضع امتياٍز غير غريب عن ُعمر. إنَّ الرحمُة 
في َفْهم الفاروق ليسْت إال زاًدا ملن يروم العدل، بل العدُل ليس إال سبياًل 
من  وثمرةٌ  له،  أثٌر  فالرحمُة  الرحمة،  إلى  خامتته  في  يُفَضى  أن  ينبغي 
بني  القضاء  يروم  ملن  فاضاًل  سبًبا  الرحمة  وليست  عليه!  ودليٌل  ثماره، 
من  ذلك  عَرَف  ونهايتُه،  وعاقبتُه  ذلك  كلِّ  أصُل  هي  بل  والعدل،  العباد 
أو  اًل من احلاكم  ِمنًَّة وال تفضُّ الرحمُة  عرفه، وجِهله من جهله. وليست 
القاضي أو وليِّ األمر، بل هي شيءٌ استحبَّه الشارُع له، وَحثَُّه عليه، إن هو 

ا ال ادعاًء. أراَد اخلير لنفسه، وراَم العدَل حّقً
)في ُخَطِب اجِلهاد والَغْزو)

حابُة الدعاَء بالرحمة للمسلمني،  وفي اجلهاد في سبيل اهلل، يستعمل الصَّ
هذا  مثل  في  يصلح  ال  كأنه  باجليش،  واللَّحاق  النفير  إلى  ينُدبونهم  وهم 
اهلل  رحمُة  إال  ُمْغرًيا  يصلُح  ال  األرواح-  -بَْذِل  الَبْذل  مواضع  من  املوضع 
يُق وهو يدعوهم إلى عون أبي  دِّ عز وجل، وكفى بها ُمْغرياً! فعل هذا الصِّ
ا بلغه قيام ِهَرقل بأنطاكَية يُعدُّ جيشه حلرب املسلمني:  ُعبيدة باجلابية لـمَّ
بكم ظهورهم،  يَْشُدد اهلل  بُجنٍد منكم،  أُِمدَّ إخوانَكم املسلمني  أن  “فرأيُت 
ويكبت بهم عدوهم، ويُلقي بهم الرعب فى قلوبهم؛ فانتدبوا -رحمكم اهلل- 

اص”)2(. مع هاشم بن ُعتْبة بن أبى وقَّ

)1(   املصدر السابق 485/3. والتَْعتََعة: أن تُقبل بالرجل وتُدبر به، وتعنِّف عليه في ذلك )لسان العرب: تعع(.
)2(   فتوح الشام، لألزدّي، أبي إسماعيل محمد بن عبداهلل البصري ص34 )حتقيق: عبداملنعم عبداهلل 

عامر، مؤسسة سجل العرب، القاهرة 1970م(.
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وليس بعيًدا عن هذا َصِنيُع ُسليماَن بن ُصَرٍد وهو يدعو أصحابه لقتال 
َمْن َقتََل احُلسني بن علي، وأن يتوبوا من ِخذالنه، فإنه ال توبة لهم إال أن 
يستقتلوا ويستبسلوا في قتال َمْن قتلوه، فلم يكذب أن دعا لهم بالرحمة، 
إذ هي ُمنَى أمثال هؤالء من النادمني، قال: “فعليكم -يرحمكم اهلل- في 
كل  على  كثيًرا  اهلل  وبذكر  الليل،  جوف  في  الصالة  بطول  هذا  وجهكم 

حال...”)1(.
ا كانت رحمُة اهلل تعالى هي أمنيَُّة املقاتلني في سبيله، استغلَّها معاُذ  ولـمَّ
ُر أصحابَه بالنصر إذا هم َصَبُروا لعدوِّهم، ولم يتنازعوا  ابن جبل وهو يُبشِّ
ومستحفظي  القرآن،  اء  ُقرَّ “يا  بقوله:  املوقف  في  فناداهم  فيفشلوا؛ 
الكتاب، وأنصاَر الُهدى، وأولياَء احلق؛ إنَّ رحمة اهلل -واهلل- ال تُنال، وَجنَّتُه 
فأطيعوا  منصورون،  اهلل  شاء  إن  “أنتم  قال:  ثم  ألمانّي...”،  تُدخل؛  ال 
مع  اهلل  إن  واصبروا  ريحكم،  وتذهَب  فتفشلوا  تنازعوا  وال  ورسولَه،  اهلل 

الصابرين...”)2(.
وفي معًنى آخر من معاني القتال، معنى الثبات ومباشرة اخَلْصم، خطَب 
عليُّ بن أبي طالب  في املقاتلني معه، حاّثًا إيَّاهم على أن ال يترك أحٌد 
منهم َخْصَمه في القتال فينصرَف إلى أخيه، فيجتمع على أخيه رجالن 
ِقْرنَه -رحمكم  َوَقَذ)3(  امرٌؤ  “أَْجَزأَ  فيقول:  عاًرا،  بذلك  فيُجلََّل  يُقاتالنه، 
ِقْرنَُه إلى أخيه؛ فيكسب بذلك الئمًة،  يَِكْل  اهلل- وآسى أخاه بنفسه، ولم 
اللحظة  تلك  القتال في  ه في  ى حقَّ أدَّ الذي  وكأنَّ  دناءة...”)4(.  به  ويأتي 

احلاسمة، استحقَّ رحمَة اهلل عز وجل.
إنَّ هذا الدعاء بالرحمة في هذا املوضع نوٌع من إغراء القلوب لكي 

)1(   تاريخ الرسل وامللوك 124/5.
)2(   فتوح الشام، لألزدي ص219-218.

)3(   َوَقَذه يَِقُذه َوْقًذا: ضربه حتى استَْرخى وأَشرف على املوت )لسان العرب: وقذ(.
)4(   تاريخ الرسل وامللوك 17-16/5.
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إْن  الفداءُ  وهي  تَِضنُّ  ال  وكيف  النفوس،  كلُّ  فيه  تَِضنُّ  موطٍن  في  تُْؤِثَر 
النوع من  أنَّ مثل هذا  القائُد اخلبيُر- قد علم  بََذلَْت! وكأنَّ علّيًا -وهو 
ُرها،  ُق القلوَب، ويُهيِّئُها، فتُسرُع إلى اإلجابة، أو يُذكِّ الدعاء -ال سواه- يُرقِّ

ةَ إمنا هي رحمُة اهلل عز وجل. بُها، فتتنبَُّه إلى أنَّ الغايَة املرجوَّ ويُرغِّ
على أن من خير مواطن ذكر الرحمة في اجلهاد في سبيل اهلل موطًنا 
إلى  املرء  يحتاج  ما  أشدُّ  موطُن  وهو  املنهزمني،  َمْعِذرة  موطُن  هو  نادًرا، 
الرحمة فيه، هذا ما فقهه عمر بن اخلطاب -وما كان أفقَه عمر بن اخلطاب 
سياسًة وعلًما وُحْكماً- يوَم جاءه خبُر انهزام أبي ُعبيٍد في وقعة الُقْرَقس)1(. 
ومن خبرها أنَّ املسلمني نََهْوا أبا ُعَبيٍْد -وكان قائد اجليش- عن عبور النهر 
إلى الُفْرس، فلجَّ أبو ُعبيد وترك الرأي، وقال: ال يكونون أجرأ على املوت 
منا، بل نعبر إليهم. فاقتتلوا يوًما، حتى إذا أسرعت السيوف في أهل فارس 
وأُصيب منهم ستُة آالف، ولم يبَق ولم يُنتظر إال الهزميُة، خبط الفيُل أبا 
رجٌل  فبادر  فارس،  أهُل  ورِكبهم  جولًة،  املسلمون  فجال  عليه،  وقام  ُعبيد 
من ثقيٍف إلى اجلسر فقطعه، فانتهى الناُس إليه والسيوف تأخذهم من 
خلفهم، فتهافتوا إلى الفرات، فأصابوا يومئٍذ من املسلمني أربعة آالف؛ من 
وافتُضحوا  كثير على وجوههم،  بََشٌر  الناس  من  وقتيل، وهرب  بني غريٍق 
أوى  َمْن  بعض  عن  عمَر  ذلك  وبلغ  بهم،  نزل  واستحيَوا مما  أنفسهم،  في 
إلى املدينة فقال: “عباد اهلل! اللهم إنَّ كل مسلم في ِحلٍّ مني، أنا فئة كل 
مسلم، يرحم اهلل أبا ُعبيد! لو كاَن َعَبَر فاعتصم باخليف، أو حتيَّز إلينا ولم 
يستقتل؛ لُكنَّا له فئة”)2(. إنها الرحمُة لفًظا ومعًنى بجنود املسلمني؛ لفًظا 

)1(   ويقال لها: الُقسَّ َقسَّ الناطف، ويقال لها: اجلسر، ويقال لها: املروحة )انظر: املصدر السابق 
.)454/3

)ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ    اهلل جل وعال:  )2(   املصدر السابق 454/3-455. وُعمر يُشير إلى قول 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې  ې  ې  ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  

ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئىئ( ]الأنفال:16-15[.
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بالدعاء بالرحمة، ومعنى بتأويل صنيعهم بأنه تَحيٌُّز إلى فئة، وهذا من غاية 
الفقه، ومن غاية الشفقة باملسلمني من لُدن ُعمر!

وفي رواية الشعبيِّ أنَّ ُعمر ملا أُخبر باخلبر اشتدَّ ذلك عليه ورِحَمهم، 
َمْن لقي العدوَّ  وقال: “اللهم كلُّ مسلٍم في ِحلٍّ مني، أنا فئُة كل مسلم، 
ففِظع بشيء من أمره فأنا له فئة، يرحم اهلل أبا ُعبيد لو كان انحاز إليَّ 

لكنُت له فئة!”)1(.
إنه احلنان من لُدن اخلليفة على من ابتعثهم في اجلهاد من الرعيَّة، 
وهو في الغاية من ُحسن السياسة وتدبير الـُملك، وقد كانت غزوة أبي 
ُعبيد من طالئع ما أرسله عمر من اجليوش إلى تلك النواحي، فما كان 
ة مناٌص من رأب الصدع، وتسليِة النفوس الكليمة، ومبثل هذا اخلبر  ثَمَّ
نشهد ألبي بكٍر بصدق َحَدسه، وصواب رأيه في أنه سوف يلني جانب 

ُعمر لعباد اهلل املؤمنني)2(.
ومن لني ُعمر وحنانه على املسلمني في هذه الوقعة وقعِة الَقْرَقس ما 
ُروي عن ابن إسحاق عن محمد بن عبدالرحمن بن احلصني وغيره أن 
معاًذا القارئ أخا بني النجار كان ممن شهدها ففر يومئذ، فكان إذا قرأ 

وئ    وئ   ەئ   ەئ   ائ   ى  ائ   ى   ې    ې   )ې   اآلية:  هذه 
ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئىئ( ]الأنفال[ بكى، 

فيقول له ُعمر: ال تبِك يا معاذ، أنا فئتك، وإمنا انحزَت إلّي)3(.
َرخسّي شرًحا لهذا األثر: »ففي هذا بيان أنه ال بأس باالنهزام  )1(   املصدر السابق 458/4. قال السَّ
إذا أتى املسلمني من العدو ما ال يُطيقهم. وال بأس بالصبر أيًضا بخالف ما يقوله بعض الناس 
إمالء محمد  الشيباني،  بن احلسن  الكبير حملمد  يَر  السِّ التهلكة...« )شرح  النفس في  إلقاء  إنه 
بن أحمد السرخسي 125/1، حتقيق: الدكتور صالح الدين املنّجد، معهد اخملطوطات العربية، 

مطبعة شركة اإلعالنات الشرقية 1971م(.
بكر  أبي  أبي شيبة،  البن  واآلثار،  األحاديث  في  املصنف  الكتاب  أبي شيبة  ابن  )2(   انظر: مصنف 
عبداهلل بن محمد بن إبراهيم العبسي، رقم 32676 )حققه وقدم نصوصه وخرج أحاديثه: محمد 

عوامة، دار قرطبة، بيروت، ط1427/1هـ(. 
)3(   انظر: تاريخ الرسل وامللوك 459/3.
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)في ُخَطِب امِلْحَنة)

مما أُثر عن ذلك عند الصحابة خطابتُهم في محنة طاعون َعَمواس، 
وكان من سبيل تصبير الناس على املصيبة إْذ ذاك تذكيُرهم -وقد اشتعَل 
بهم الوجُع، وكثُر الهلكى- أن هذا البالء إمنا هو رحمٌة من اهلل عز وجل، 
وكأنَّ الرحمة قد صارت العزاء ملن يواجه أشدَّ الباليا، وِنعَم العزاءُ هي.

فعن شهر بن حوشب األشعري، عن رابة -رجٍل من قومه، وكان قد 
اشتعل  ملا  قال:  َعْمواس-  طاعون  شِهد  وكان  أبيه،  بعد  ه  أمِّ على  خلف 
الوجع قام أبو ُعبيدة في الناس خطيًبا فقال: »أيُّها الناس، إنَّ هذا الوجَع 
أبا  وإنَّ  قبلكم.  الصاحلني  وموُت   ،S نبيكم محمٍد  ودعوةُ  بكم،  رحمٌة 
ه«)1(. فُطعن فمات، واستُخلف على  ُعبيدة يسأل اهلل أن يقِسَم له منه حظَّ

الناس معاُذ بن جبل. 
فقام معاٌذ خطيًبا بعده فقال: »أيُّها الناس، إن هذا الوجَع رحمٌة بكم، 
ودعوةُ نبيكم، وموُت الصاحلني قبلكم. وإنَّ معاًذا يسأل اهلل أن يقسم آلل 

هم«)2(. معاٍذ منه حظَّ

ة:  ْحمُة) في املراثي النْثريَّ )الرَّ
تتصُل الرحمُة اتصااًل وثيًقا باملوت، فأول ما يدعو املسلُم ألخيه املسلم 
إذا بلغه موتُه أنه يدعو له بالرحمة، ولذا ليس غريًبا أن يذيَع هذا املعنى 
باب  في  يدخُل  قد  املراثي  هذه  بعض  إنَّ  النثرية.  الصحابة  مراثي  في 
كثيًرا منها  أنَّ  إذا نحن أغضينا عن ُعنصر اجلمهور فيه، ذلك  اخلطب 
كان يقف الصحابيُّ على قبر أخيه أو عليه أو على نعشه، ثم يرثيه بهذه 
الكلمات البليغات الَكليمات، التي تفيض حسرًة ولوعًة وألـماً، وكانوا كثيًرا 

)1(   تاريخ الرسل وامللوك 61/4.
)2(   املصدر السابق 62/4.
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يرجوه  ما  خامتَة  كان  ملا  كأنه  )الرحمة(،  بلفظ  املراثي  تيك  يبدؤون  ما 
َره صاحبُه به فبدأ مرثيتَه به، فمن جليل ما يُروى  املسلُم من حياته، بَشَّ
من ذلك وجميِله -ملا فيه من ذكر محاسن امليت الصحيحة، ومن التصبُّر 
، وفيها يَُعدُّ  على فراقه- مرثَيُة احُلسني بن عليٍّ أخاه احَلَسن بن عليٍّ 
مناقب أخيه، ويُورد أخباَره اجلميلة: من نُصرة احلق، والورع، والزهد في 
الدنيا، والعفاف، واحِللم. وهو يفتتح هذه املرثيَة بالدعاء له بالرحمة على 
صيغة اخَلَبر، وكأنَّ الرحمة متحققٌة بدعاء النبي لهم آَل البيت، فيقول في 

مطلع نَْدبه: »رحمك اهلل أبا محمد؛ إن كنت لتُناصر احلقَّ مظانَّه...«)1(.
إنَّ الراثَي يفتتُح رثاءه بأرجى ما يتمناه اإلنساُن له، بل بأرجى ما يتمناه 

امليُت لنفسه، أال وهو الرحمة.
كما أنَّ هذه الطريقة من طلب الرحمة املعلَّل بذكر محاسن امليت، هذه 
أنَّ  فقد جاء في احلديث  اإلسالمية،  الشريعة  في  أصٍل  ذات  الطريقة 
الناَس ُشهداءُ اهلل في خلقه، فمن أثنوا عليه خيًرا وجبْت له اجلنة. فكأنَّ 
بون  الصحابة أرادوا حتقيق: هذا املعنى في رثائهم إخوانهم؛ حيث يتقرَّ
إلى اهلل عز وجلَّ وهم يطلبون لهم الرحمة بأعمالهم الصاحلة اجلميلة 

السالفة لهم في الدنيا.
امليِّت الصاحلات،  ِذْكر مآثر  النوع من االفتتاح بالرحمة ثم  ومن هذا 
رثاءُ معاذ بن جبٍل أبا ُعبيدة بن اجلراح  -وكان الطاعوُن قد أصاب أبا 
ُعبيدةَ بأرض الشام فقتله- فيصوُغ معاٌذ رثاءه في كلمات كأنَّما صيغْت 
من حبَّات نفِسه: »رحمك اهلل يا أبا ُعبيدة؛ فواهلل ألُثننيَّ عليك مبا علمُت، 
ما  -واهلل-  كنَت  َمْقتُه،  اهلل  من  يلحَقني  أن  يُخاف  باطاًل  أقول  ال  واهلِل 
علمُت من الذاكرين اهلَل كثيًرا، ومن الذي ميشون على األرض هوًنا، وإذا 

)1(   تاريخ دمشق، البن عساكر 296/13.
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ًدا وقياماً،  خاطبهم اجلاهلون قالوا سالماً، ومن الذين يبيتون لربهم ُسجَّ
ومن الذين إذا أنفقوا لم يُسرفوا ولم يقتروا وكان بني ذلك قواماً، وكنت 
-واهلل- ما علمُت من الـُمخبتني املتواضعني، ومن الذين يرحمون اليتيم 
من  أحٌد  يكن  ولم  الراوي:  قال  املتكّبرين«.  اجُلفاة  ويبغضون  واملسكني، 
الناس كان أشدَّ جزًعا على َفْقد أبي ُعبيدة وعلى موته، وال أطوَل حزًنا 

عليه من معاذ بن جبل)1(.
لليتامى واملساكني، فكأنَّه استحق  ُعبيدة برحمته  أبا  لقد مدَح معاٌذ 
بالرحمة في اآلخرة جزاًء وفاًقا. وهذا في األدب من  له  الدعاء  بذلك 

قبيل ردِّ العُجز على الصدر في مثل هذا النوع من املراثي النثرية.
فيها  دعا  ُعبيدة  أبي  موت  عند  قبلها  خطبًة  خطب  قد  معاٌذ  وكان 
البني، كأنه يقول لهم: لستم عن  الديون، وإصالح ذات  التوبة، وردِّ  إلى 
وا له، ثم قال يرثيه ويذكر محاسنَه، ويطلب إليهم  املوت مبأمن، فاستعدُّ
ذكر  إذ  األولى،  الطريقة  من  العكس  على  كذلك  بالرحمة  له  يدعوا  أن 
ُفجعتم  قد  املسلمون  أيها  »وإنكم  فقال:  املطلوَب  ذكر  ثم  أواًل  األسباَب 
برجٍل، واهللِ ما أزعم أني رأيُت منكم عبًدا من عباد اهلل قطُّ أقلَّ غمًرا، 
وال أبرأَ صدًرا، وال أبعَد من الغائلة، وال أنصَح للعامة، وال أشدَّ عليهم 
موا عليه، ثم احُضروا الصالة عليه، غفر اهلل له  تَحنًُّنا وشفقًة منه؛ فترحَّ

ر. واهللِ ال يَلي عليكم بعده مثلُه أبًدا!«)2(. م من ذنبه وما تأخَّ ما تقدَّ
ثمَّ ُطِعَن معاٌذ بعد وفاة أبي ُعبيدة في الطاعون نفِسه طاعوِن َعَمواس، 
فمات �، فرثاه عمرو بن العاص رثاًء قريًبا من رثائه أبا ُعبيدة، ودعا له 
بالرحمة دعاًء كدعائه له، من قبيل طلب الرحمة، ثم ذكر أسباب طلبها، 
قال: »رحمك اهلل يا معاذ؛ فقد كنَت -ما علمناك- من نَُصحاء املسلمني، 

)1(   فتوح الشام، لألزدّي ص268.

)2(   فتوح الشام، لألزدّي ص268.
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ًبا للجاهل، وشديًدا على الفاجر، رحيًما باملؤمنني.  ومن خيارهم، وكنَت مؤدِّ
ن هذا الرثاء -عالوًة  وامُي اهلل ال يُستخلف من بعِدك مثلُك!«)1(. إمنا يتضمَّ
على ما فيه من معاني احُلزن على معاٍذ- مكافأة له، ومعرفًة ملا أسلفه من 
، يُحب  ُحسن رثائه أبا ُعبيدة وشهادته باخلير له. وكذا كان الصحابة 

بعُضهم بعًضا، ويعرُف أحدهُم الفضَل والسابقَة ألخيه.
طالب   أبي  بن  عليَّ  أن  ُروَي  ما  أيًضا  )الرحمة(  تقدمي  نوع  ومن 
، فدعا له بالرحمة مستشهًدا بأعماله  وقَف على َقبْر َخبَّاب بن األََرّت 
الصاحلات، وُحْسِن إسالمه، وصبره على البالء، فقال: »َرِحم اهللُ َخبَّاًبا؛ 
لقد أْسلم َراِغًبا، وجاهد طائًعا، وعاش زاهًدا، وابتُلي في جسمه َفَصبر، 

ولن يُضيع اهلل أجَر من أحسن عماًل«)2(.
عبداهلل بن الزبير  ومنه قوُل أسماء بنت أبي بكر وهي تدعو لولدها 
 وهو مصلوب: »اللهم ارحم ذلك السجوَد والنحيب، والظمأ في تلك 

الهواجر«)3(. تدعو له بصالته وصيامه.
بليغٌة طويلٌة إذا قيست بسواها من  إنَّ لدينا من مراثي النساء مرثيٌة  ثم 
النثرية)4(، هي مرثيُة عائشة ألبيها املشهور، وهي فيها تؤخُر  النساء  مراثي 
الصديق  بكر  أبي  مآثر  تسرد  أن  بعد  أخرى،  أشياء  ضمن  الرحمة  طلَب 
ر اهلُل وجَهك يا أبِت، وشكر لك صالَح سعيك؛ فلقد  وشمائله، تقول فيها: »نضَّ
فعليك  عليها...  بإقبالك  ا؛  ُمِعّزً ولآلخرة  عنها،  بإدبارك  ؛  ُمِذاّلً للدنيا  كنت 
السالم ورحمُة اهلل، توديَع غيِر قاليٍة حلياتك، وال زاريٍة على القضاء فيك«)5(.

)1(   املصدر السابق ص272.
)2(   العقد الفريد، البن عبد ربه، أحمد بن محمد بن عبد ربه األندلسي 171/2 )حتقيق: محمد 

سعيد العريان، املكتبة التجارية الكبرى، القاهرة 1359هـ(. 
)3(   تاريخ دمشق 235/28. تريد: صاَحَب السجود والنحيب والظمأ، املسبِّب لها، فالعالقة املسبِّبية.
)4(   انظر: البنية الفنية في نثر الصحابة: دراسة حتليلية، حملمد شمس عقاب ص209-210 )رسالة 

دكتوراه، كلية دار العلوم، جامعة القاهرة 2015م(.
)5(   العقد الفريد 173/3.
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على أنَّ من طرائف الرثاء الوارد فيه ذكُر الرحمة، رثاء أحد الصحابة 
، ففي اخلبر أنه ملا سقطت  بعَض جسده)1(، وهو معاويُة بُن أبي سفيان 
ثَنيَّتاه لَفَّ وجهه بِعمامة، ثم خرج إلى الناس فقال: »لئن ابتُليُت لقد ابتُلي 
لقد عوقب  ُعوقبُت  ولئن  منهم.  أكون  أن  وإني ألرجو  قبلي،  الصاحلون 
اخلاطئون قبلي، وما آمُن أن أكون منهم. ولئن سقط ُعضوان مني ملا بقي 
أكثر. ولو أَتى على نفسي ملا كان لي عليه خياٌر تبارك وتعالى، فرحم اهلل 

عبًدا دعا بالعافية«)2(.

حابة:  ْحَمُة) في َرَسائِل الصَّ )الرَّ
ة) ياسيَّ )الُكُتب السِّ

لعل أكثر ذكٍر )للرحمة( في كتاٍب سياسي ما ورد في كتاب ُعثمان بن 
عفان  إلى أهل املوسم ُقبيل وفاته، فقد جاء ذكُر الرحمة في في آخر 
باٍت راجيات، وموضع في صيغة  مقطٍع منه مرات أربع، ثالٌث منها مرغِّ
أنه جاء في سياق  التكرار  املسلمني. وسبب هذا  املعروفة عند  السالم 
تبرئة ذي النورين نفَسه مما نُسب إليه مما لم يثبت عنه، ولََجإه إلى اهلل 
عز وجل -وقد أحدقْت به الفتنُة- ال إلى غيره، وتوبتَه إليه فإنَّ ربه هو 
بالسوء إال  ارةَ  األمَّ ئ نفسَي  أُبرِّ »... فإني ال  الرحيم، وقد كتب:  الغفور 
أبتغي بذلك  ما رِحم ربي، إن ربي غفوٌر رحيم، وإن عاقبُت أقواًما فما 
عز وجل من كلٍّ عمل عِملتُه، واستغفره؛  إال اخلير، وإني أتوب إلى اهلل 
إنه ال يغفر الذنوب إال هو، إنَّ رحمة ربي وسعْت كلَّ شيء، إنه ال يقنط 
الون، وإنه يقبل التَّوبة عن عباده ويعفو عن  من رحمة اهلل إال القوم الضَّ
ليات، للمفضل  ب العبدي )انظر: املفضَّ )1(   سبق الشعراء اجلاهليون إلى رثاء أنفسهم شعًرا، كاملثقِّ
بن محمد بن يعلى الضبِّي ص149، حتقيق: أحمد محمد شاكر وعبدالسالم هارون، دار املعارف 

مبصر، ط5(.
)2(   البيان والتبيني، للجاحظ أبي عثمان عمرو بن بحر 71/4 )بتحقيق: وشرح: عبدالسالم هارون، 

مكتبة اخلاجني بالقاهرة، ط1418/7هـ(.
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يئات ويعلم ما يفعلون. أنا أسأل اهلل عز وجل أن يغفر لي ولكم، وأن  السَّ
ه إليها الفسق. والسالم عليكم  يؤلِّف قلوب هذه األمة على اخلير، ويكرِّ

ورحمة اهلل وبركاته، أيُّها املؤمنون واملسلمون«)1(.
كأن عثمان قد أحسَّ ُدنوَّ أجله، فلم يجد غيَر رحمة اهلل له مآاًل، فسأَل 

اهلل عز وجلَّ إياه، دعاه به.

)ُكُتب اجِلهاد)

الدعاء  سبيل  على  عموًما  اجلهاد  كتب  في  الرحمة  ذكر  يأتي 
اهلل  برضا  للفوز  االستشهاُد  غايتُهم  اجملاهدين  أنَّ  ذلك  االعتراضي، 
تبارك وتعالى ونوال رحمته، ففي كتاٍب كتبه أبو ُعبيدة خلالد بن الوليد 
في حروب الشام دعا له في دَرجه فقال: »وأنت -رحمك اهلل- على حالك 
التي كنت بها: ال يُعَصى في أمرك، وال يخالَف رأيك«، ثم دعا له في آخره 
ورحمنا  اإلحسان،  نعمة  من  وبك  بنا  ما  م اهلل  »متَّ بقوله:  دعاًء صريًحا 

وإياك من عذاب النار. والسالم عليك ورحمُة اهلل«)2(.
ذاكًرا  إليه  والدعوة  اجلهاد  إلى  الترغيب  في  يق  الصدِّ كتبه  ومما 
تني: »فِثقوا -عباَد اهلل- مبوعود اهلل، وأطيعوه  )الرحمة( في َعَرضه مرَّ
فيما َفرض عليكم، وارغبوا في اجلهاد -رِحمكم اهلل- وإن عُظمت فيه 
الـُمْؤنة، وبُعدت فيه املشقة... أال وإني قد أََمرت ابن الوليد باملسير إلى 
العراق ليلحق باملثنى بن حارثة... فسيروا معه -رحمكم اهلل- وال تتناَءْوا 

م اهلل فيه األجر«)3(. عن املسير؛ فإنه سبيٌل يُعظِّ

)1(   انظر الكتاب بطوله في: تاريخ الرسل وامللوك 411-407/4.
)2(   فتوح الشام، لألزدي ص72-71.

يبانّي، للواقدّي، محمد بن عمر بن  ة مع نبذة من فتوح العراق وذكر املثّنى بن حارثة الشَّ )3(   كتاب الّردَّ
واقد -كذا نسبه احملقق للواقدي، والصواب أنه البن أعثم- ص218-219 )حتقيق: الدكتور يحيى 

اجلبوري، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط1410/1هـ(.
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صيَغُة )الرحمة): 
إذا نظرنا في صياغة اجلملة التي ترد فيها الرحمة وجدناها ُجماًل 
عائيَُّة  إنشائيًَّة غالًبا، أو جماًل خبريًَّة على معنى اإلنشاء، وتكاد اجُلمُل الدُّ
الطلبيَّة، من نحو هذه األدعية:  اإلنشائيَّة  تلك اجلمل  أن تستولي على 
»َرِحَم اهللُ نافَع بَن بُديٍل«)1(. »َرِحم اهللُ َخبَّاًبا«)2(، »رحمك اهلل أبا محمد«)3(، 
»رحمك اهلل يا أبا ُعبيدة«)4(، »رحمك اهلل يا معاذ«)5(. هذا في الرثاء، وُجلُّه 
الدنيا، وعرفوا  أعمالهم في  ا عرفوا ُحسن  لـمَّ وكأنَّهم  املاضي،  بصيغة 
رحمته-  -بواسع  وجل  عز  اهلل  أنَّ  استيقنوا  وجل؛  عز  اهلل  فضل  عميَم 
ٌق مبشيئة  راحُمهم، فصاغوا أدعيتَهم بصيغة املاضي، وكأنَّ ذلك متحقِّ

ٌق في نفوسهم، أعني نفوَس الداعني. اهلل جل وعال، أو هو متحقِّ

الدعاءُ  يأتي  أن  ق-  التحقُّ جهة  -من  منه  آَكُد  بل  هذا،  من  وقريٌب 
في قالَب املْصدر، ذلك أنَّ املصدر ال زمَن فيه، فكأنَّ املعنى ال شكَّ في 
»فعليك  َعلَيِْه«)6(،  اَلُم  َوالسَّ اهللِ  »َرْحَمُة  األدعية:  هذه  مثل  من  حدوثه، 

السالم ورحمُة اهلل«)7(، »َرحْمُة اهللِ على َذاَك الَْجسْد)8(«.
كما  املاضي  بصيغة  تأتي  )الرحمة(  فإن  األحياء  خطاب  في  أما   
يُريد   - -أي:املضارع  الصيغة  بهذه  الداعَي  وكأنَّ  أيًضا،  واملضارِع   ، مرَّ
ل عليكم، أو كذلك يرجو من دعائه لهم، كهذه  ا تزْل تتنزَّ أنَّ الرحمة لـمَّ

)1(   من رثاء حسان له في: اإلصابة 404/6.
)2(   من كالم لعليٍّ في: العقد الفريد 171/2.

)3(   من رثاء احُلسني ألخيه احلسن في: تاريخ دمشق 296/13.
)4(   من رثاء معاٍذ له في: فتوح الشام، لألزدّي ص268.

)5(   من رثاء عمرو بن العاص له في: فتوح الشام، لألزدي ص272.
)6(   من شعر صفية ترثي النبي S في: الطبقات الكبير 286/2.

)7(   من خطبة عائشة ترثي أباها في: العقد الفريد 173/3.
)8(   من رثاء عاتكة بنت زيد لُعمر في: ديوان احلماسة ص318.
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اهلل-  اهلل«)1(، »فعليكم -يرحمكم  اجُلمل: »قوموا إلى صالتكم يرحمكم 
في وجهكم هذا بطول الصالة«)2(، »يرحم اهلل أبا ُعبيٍد«)3(.

إال  بها  الدعاءُ  يأِت  فلم  الطلبيَّة،  َيغ  الصِّ من  وهي  األمر،  ا صيغة  أمَّ
تلك  في  والظمَأ  والنحيب،  السجوَد  ذلك  ارحم  »اللهم  واحدًة هي:  مرًة 
الهواجر«)4(. وهذا من قبيل األدب مع اهلل عز وجل -مع جواز استعمال 
الصيغة ومشروعيَّتها في الدعاء- ولكنَّ هذا ما وجدناه من شأن الصحابة 

 في هذا املوضع.
تُها قريٌب من هذا  هذا في اجلمل اإلنشائية، أما اجلمل اخلبرية فعامَّ
ق -وإن جاءت في صيغة اخلبر- كاجلمل التي  من حيُث اليقنُي والتحقُّ
ة أو الرسالة، والصحابُة أشدُّ الناس تصديًقا بذلك  أتْت وفيها إخباٌر بالنُّبوَّ
إذا خاطَب بعُضهم بعًضا بها، فأثُر اخلطاب فيهم حينئٍذ أثٌر عاطفيٌّ ال 
يحتمُل استدعاًء للعقل للبحث في صحة اخلبر من عدمها؛ إذ هو صحيٌح 
صادٌق عندهم ال مراء فيه، وذلك في نحو هذه اجلمل: »ِمثْل النَِّبِيّ َرُسوِل 
لََها  ا«)6(، »وفيه رحمٌة«)7(، »يَا  ُطّرً ِللَْبِريٍَّة  َكاَن  »َرْحَمًة  الَهاِدي)5(«،  ْحَمِة  الرَّ
ِبَها النَّاس تولَّت وحاَن منها الرحيُل«)8(، »»نَبيٌّ تاُلِقيِه من  َرْحَمٌة أُِصيَب 

اهلل َرْحَمٌة«)9(... إلى َمثيل تلك اجُلمل.

ا ما سوى ذلك من اجلمل اخلبرية التي تنزل عما مضى درجًة فقد  أمَّ
يجنح الصحابة إلى توكيده باملؤكدات اللفظية إن احتاجوا إلى ذلك، كهذا 

)1(   من خطبة ألبي بكر في: تاريخ الرسل وامللوك 210/3.
)2(   من خطبة سليمان بن ُصَرد في: املصدر السابق 124/5.

)3(   من دعاء عمر بن اخلطاب له في: املصدر السابق 455-454/3.
)4(   من دعاء أسماء البنها عبداهلل بن الزبير في: تاريخ دمشق 235/28.

)5(   حلسان، انظر: ديوانه 272/1.
)6(   لصفية بنت عبداملطلب في: الطبقات الكبير 286/2.

)7(   إلياس بن سلمة بن األكوع في: اإلصابة 164/1.
ان بن ُعمير في: اإلكليل من أخبار اليمن، للهْمدانّي 48/10. )8(   لـُمرَّ

)9(   لقيس بن طريف في: اإلصابة 482/5.
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تُنال،  -واهلل- ال  »إنَّ رحمة اهلل  أراد تقريَره معاُذ بن جبل:  الذي  املعنى 
وَجنَّتُه ال تُدخل؛ ألمانّي«)1(. ومع أنه معلوٌم ِصدُقه فإنه قد أقسَم عليه 
وقت  في  النفوُس  تُنكره  قد  الذي  املعنى  وكهذا   .) )إنَّ بـ  اجلملَة  ر  وصدَّ
احملنة، وهو قول أبي عبيدة وقد ضرَب الناَس الطاعوُن: »إنَّ هذا الوجَع 

رحمٌة بكم«)2(؛ فقد احتاج الصحابيُّ إلى توكيده باحلرف املؤكِّد.
ألسنة  من  تخرج  كانت  حني  الرحمة  جملَة  أنَّ  مضى  مما  نخلُص 
كانت  بل  شك،  يعتريها  أو  قلقًة  تكن  لم  أسماُعهم،  تلقاها  أو  الصحابة 
ًة لصداها الذي وقع من األُذن املوقَع الذي ابتغاه  اها القلوُب مستعدَّ تتلقَّ
الصحابيُّ مسالَك  املنشئ  وقد سلك هذا  ذلك،  من  نحًوا  أو  املنشئ  له 
جمٍل  في  فصاغه  مبتغاه،  إلى  )الرحمة(  مبعنى  يصل  حتى  مختلفة 
مختلفٍة، إنشاًء وخبًرا؛ غير أنه راَم من كل ذلك التأثيَر في القلوب في 

مقامه األول ال شّك.

)1(   فتوح الشام، لألزدي ص219-218.
)2(   تاريخ الرسل وامللوك 61/4، 62/4.
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اخلامتة

بلَْونيه:  الصحابة  أدب  في  )الرحمة(  لفظة  تتبَُّع  البحُث  هذه  أراد 
الشعر والنثر. وقد وقف البحُث على معنى الرحمة في شعر الصحابة 
قبل اإلسالم متهيًدا للنظر فيه في أدبهم بعد إسالمهم. ثم بدأ بالشعر، 
فوجد املعنى قد انتشر في شعرهم في رثاء الرسول S، وفي رثاء غيره 
ممن ُقتل أو مات من الصحابة. وال شك أنَّ املعنى بعد اإلسالم قد صار 
معًنى ركيًنا من املعاني اإلسالمية في األدب وال سيما في الشعر. أما في 
النثر، في اخلطابة والرسائل والكتب، فقد صار مالزًما أللسنة الصحابة 
وأقالمهم، على ما هو مبيٌَّن في ما مضى من الورقات. ثم إنَّ البحث وقف 
ةَ اإلسالم الذي  ُهنَيَْهًة مع صيغة الرحمة، فوجده يؤدي دالالٍت جديدًة ِجدَّ
أشرق في جزيرة العرب فأضاَء األرض فيما بعد، وهي صيٌغ إنشائية، 
للقلوب  خطاٍب  من  اإلنشاء  في  للذي  اإلنشاء،  معاني  تؤدِّي  خبرية  أو 

واملشاعر أكبر منه خطاًبا للعقول.
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أحمد . 24 )حتقيق:  الضّبي  يعلى  بن  محمد  بن  للمفّضل  املفّضليات، 
محمد شاكر وعبدالسالم محمد هارون، دار املعارف، ط6(.

سول S أو رثاه، البن . 25 ِمنَح الـِمَدح، أو شعراء الصحابة ممن مدح الرَّ
سيد الناس، محمد بن محمد بن محمد بن عبداهلل )حتقيق: عفت 

وصال حمزة، دار الفكر، دمشق، ط1407/1هـ(. 
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مختصر السيرة الذاتية
د.عائ�سة خ�سر اأحمد هزاعاال�سم

اململكة العربية ال�سعودية - اأبها- 1406/7/18مكان امليالد وتاريخه
الدكتوراه يف النحو والدللةاملوؤهل العلمي

كلية الآداب / جامعة املو�سل للعام 2006مكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

اللغة العربية واآدابهاالتخ�س�ض العلمي العام
النحو والدللةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

كلية الرتبية للبنات/ ق�سم اللغة العربيةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث املن�سورة :	•
تبادل ال�سمائر يف �سورة الكافرون ، درا�سة حتليلية. -
اآيات  - يف  املمتدة  املوؤكدة  غري  اجلملة  بناء  دللة 

اجلنة والنار.
�سينية ابن الآبارالأندل�سي مقاربة دللية. -
- مقومات التنغيم ودللته. -
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ملخ�ص بحث
إستراتيجية اإلقناع في آيات الرحمة املبدوءة بـ )ُقْل(	 

د. عائشة خضر أحمد هزاع

بإستراتيجية  تتعلق  التي  الرحمة  من قضايا  البحث قضية  هذا  يتناول 
اإلقناع في آيات الرحمة املبدوءة بـ )ُقْل(، وذلك بهدف الكشف عن الدالالت 
من خالل  الرحمة  عن  الكالم  بسياقات  )ُقْل(  الفعل  اقتران  من  واملقاصد 
البني التركيبية لهذه اآليات، واملوضوعات التي أُريد التنبيه عليها من خالل 
هذه الصياغة، وأوجه العالقة التي جمعت الفعل )ُقْل( مبا يليه خطاب، وقد 
أنبنى هذا البحث من متهيد ومبحثني، فعمدنا في التمهيد إلى بيان مفهوم 
والتداولية،  اللغوية  )ُقْل(  الفعل  ووظائف  وأبعادها،  اإلقناع  إستراتيجية 
وفقاً  اللغوي واالصطالحي.  الرحمة في احلقل  تأصيل ملفهوم  فضاًل عن 
ملا تتضمنه إستراتيجية من آليات، وجاء املبحث األول في البعد احلجاجي 
الستعمال األدوات اللغوية في آيات الرحمة. وتصدى املبحث الثاني للبعد 
احلجاجي الستعمال العالقات شبه املنطقية )السلم احلجاجي( في آيات 

الرحمة. هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية

البيانات 
ال�سخ�سية

حمدان بن ليف بن جابر العنزيال�سم
1401/5/10ه�تاريخ امليلد
عرعرمكان امليلد

hmdanlafee@hotmail.com.الربيد الإلكرتوين
1355�سندوق الربيد

بيانات 
العمل

احلدود جهة العمل جامعة   - والآداب  الرتبية  كلية 
ال�سمالية

ق�سم الدرا�سات الإ�سلميةالق�سم العلمي
التف�سري وعلوم القراآنالتخ�س�س الدقيق

حما�سرالدرجة العلمية

ال�سهادات 
العلمية

ق�سم . 1 من   - واحلديث  التف�سري  تخ�س�س  يف  املاج�ستري  درجة 
الريا�س  �سعود-  امللك  جامعة  الرتبية،  كلية  الإ�سلمية،  الثقافة 

عام 1430ه� بتقدير ممتاز.
طالب يف مرحلة الدكتوراه يف ق�سم الكتاب وال�سنة، يف جامعة اأم . 2

القرى، ويف طور اإعداد ر�سالة بعنوان: علوم القراآن عند الواحدي 
واأثرها يف التف�سري.

ع�سو اجلمعية العلمية ال�سعودية للقراآن الكرمي وعلومه - كلية اأ�سول الع�سويات
الدين - جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سلمية.

االأبحاث
اإخراج القيمة يف زكاة الفطر بني املانعني واملجيزين - درا�سة فقهية 
الإ�سلمية  الدرا�سات  كلية  جملة  يف  من�سور  حمكم  بحث   - مقارنة 

والعربية للبنني بقنا، جامعة الأزهر، العدد )13( 1434ه�/2013م.
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ملخ�ص بحث 
رحـمة النبـي S فـي القـرآن الكـرمي	 

أ. حمدان بن الفي العنزي

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق برحـمة النبـي 
S فـي القـرآن الكـرمي، وذلك بهدف التعرف على اآليات التي وصف اهلل 
S بالرحمة في القرآن الكرمي، وتأصيل خلق الرحمة من خالل  بها نبيه 
اآليات التي وصف اهلل بها نبيه S بالرحمة سواء أكان من خالل األلفاظ 
التي وردت فيها، أم من خالل املعاني التي تضمنتها، وإخراج دراسة قرآنية 
الكرمي  القارئ  منها  ليأخذ  S؛  الرحمة  نبي  عند  الرحمة  صفة  جتلي 
ومبحثني،  ومتهيد،  مقدمة،  من  البحث  هذا  أنبنى  وقد  والعبر،  الدروس 
وخامتة، وفهارس علمية، حتدثت في املقدمة عن أهداف البحث، ومشكلة 
البحث،  ومنهج  اختياره،  وأسباب  البحث  البحث،وأهمية  وحدود  البحث، 
وخطة البحث، وإجراءات البحث، وذكرت في التمهيد تعريف الرحمة في 
اللغة واالصطالح، وإنعام اهلل تعالى وتفضله على نبيه S بالرحمة، وجاء 
التي  اآليات  في  الواردة  بالرحمة،  الصلة  ذات  األلفاظ  عن  األول  املبحث 
وصف اهلل بها نبيه S بالرحمة، واملعاني التي تضمنتها، أما املبحث الثاني 
فقد حتدثت فيه عن أنواع الرحمة التي وصف اهلل بها نبيه S في القرآن 

الكرمي، أما اخلامتة فقد لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختص السيرة الذاتية
الدكتور حممد زرماناال�سم

مكان امليالد وتاريخه
تاريخ امليلد : 1959/3/3 م براأ�س العيون – ولية 

بانتة– اجلزائر.
دكتوراهاملوؤهل العلمي

القرى/ مكان احل�سول عليه اأم  1995م.جامعة  عبدالقادر  الأمري  جامعة 
مبكة املكرمة عام 1435ه�.

اأ�ستاذالدرجة العلمية
اللغة العربيةالتخ�س�ض العلمي العام
الفكر الإ�سلميالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ بق�سم اللغة العربية واآدابها بجامعة بانتةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

اأ�سرف على جمموعة من ر�سائل املاج�ستريوالدكتوراه.	•
املجلت 	• خمتلف  يف  حمكمًا  بحثًا   20 من  اأكرث  له 

اجلزائرية والعربية.
 له 25 كتابًا مطبوعًا و10 كتب اأخرى قيد الطبع.	•
اجلزائر 	• يف  دوليًا  موؤمترًا   80 من  اأكرث  يف  �سارك 

والإمارات  وتركيا  والأردن  وم�سر  وليبيا  واملغرب 
العربية املتحدة

الربيد الإلكرتوين: zeroum59@gmail.com	•العنوان
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ملخ�ص البحث
خطاب الرحمة في القرآن الكرمي - مقاربة في األبعاد والدالالت	 

أ. د. محمد زرمان

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التيتتعلق بخطاب الرحمة في 
املقاصد  إبراز  بهدف  وذلك  والدالالت،  األبعاد  في  مقاربة   - الكرمي  القرآن 
السامية للرحمة في اخلطاب القرآني،وجتلية األبعاد والدالالت الكبرى التي 
ملفتة  بكثرة  املبثوثة  اجلليلة  معانيه  على  والعكوف  الرحمة،  يحملها مصطلح 
في  الرحمة  خلق  يحتلها  التي  املتميزة  املكانة  إلى  والتعرف  آياته،  بني  للنظر 
قيمة  بإحياء  املعامالت  في  الرحمة  خلق  وتأصيل  اإلسالمية،  القيم  منظومة 
على  في عالقاتهم  دستورا  لتغدو  اليوم  املسلمني  حياة  في  والتراحم  الرحمة 
البحث  هذا  أنبنى  وقد  اآلخر،  مع  العالقة  مستوى  وعلى  الذات  مستوى 
ومشكلة  املوضوع،  أهمية  املقدمة  في  ذكرت  فقد  مباحث،  منمقدمة وخمسة 
البحث، والدراسات السابقة، وأهداف البحث، ومنهج البحث، وخطة البحث، 
وحتدثت في املبحث األول عن الرحمة املصطلح واملفهوم وجاء املبحث الثاني 
عن خصائص الرحمة اإللهية، أما املبحث الثالث فقد كان عن مقام الرحمة 
معاني  عن  الرابع  املبحث  وجاء  معامله،  وأبرز  القرآني  اخلطاب  في  اإللهية 
أما املبحث اخلامس فقد حتدثت فيه  القرآني،  الرحمة اإللهية في اخلطاب 
أما اخلامتة فقد لُخصت  القرآني،  الرحمة اإللهية في اخلطاب  عن جتليات 

فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
قا�سم قادة بن الطيباال�سم

اجلزائر - مدينة تيهرتبانتة– اجلزائر.مكان امليالد وتاريخه
الدكتوراه يف الل�سانياتاملوؤهل العلمي

---مكان احل�سول عليه
اأ�ستاذالدرجة العلمية

العمل احلايل
اأ�ستاذ حما�سر ق�سم - اأ - باملركز اجلامعي تي�سم�سيلت 

اجلزائر

االإنتاج العلمي

الإ�سدارات التي �سدرت يل كتاب بعنوان:	•
والن�سر، 	• للطباعة  البيان  دار  الرتبوية،  املعاجلة 

الطبعة الأولى 2009م اجلزائر. �سدرت يل جملة من 
ر�سائل  على  اأُ�سرف  كما  والدولية،  الوطنية  املقالت 

تخّرج ملختلف الدرجات العلمية.
املركز 	• م�ستوى  على   cnepru بحث  فرقة  رئي�س 

اجلامعي تي�سم�سيلت
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ملخ�ص البحث
آيات الرحمة في القرآن الكرمي - دراسة لسانية في البنية واحملتوى	 

د. قاسم قادة

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق بآيات الرحمة 
في القرآن الكرمي - دراسة لسانية في البنية واحملتوى وذلك بهدف بيان 
البحث  ويطرحها  طرحها  التي  القضايا  من  لكثير  الكرمي  القرآن  تضّمن 
اللساني، وهو ما جاء ُمبّيناً في القرآن الكرمي من خالل تعامله مع كثير من 
املدخالت املعجمية وتنّوع دالالتها، كما هو الشأن بالنسبة السم » الرحمة 
»، وقد أنبنى هذا البحث من مقّدمة، وأربعة مباحث، وخامتة، أّما املقّدمة 
فقد ضّمنتها مدخال عاّما حول موضوع الّرحمة، وفيما يتعلّق باملبحث األول 
فيه  تناولت  حيث  للّرحمة  املفاهيمي  اإلطار  فيه  أضبط  أن  على  حرصت 
املفهوم اللغوي، واملفهوم االصطالحي، وذلك من باب تأكيد ما سأناقشه في 
املباحث املوالية، وفيما يخص املبحث الثاني تعّرضت فيه ألهّم دالالت اسم 
الّرحمة في القرآن الكرمي ُمرّكزاً على جهود املُفسرين من خالل النصوص 
القرآنية، قصد بيان أّن اسم الرحمة متنّوع الداللة، أّما املبحث الثالث فقد 
تناولت فيه صيغ اسم الرحمة في القرآن الكرمي، وبيان دالالتها، ألقف في 
القرآن  في  املسلمني  بني  التراحم  فعل  جتليات  عنوان  على  الرابع  املبحث 
الكرمي حيث تعرضت فيه جملموعة من اآليات املتضمنة لهذا املعنى، ألصل 

في ختام بحثي إلى خامتة بّينت فيها أهّم النتائج املتوّصل إليها.
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مختصر السيرة الذاتية
اأنور حممود املر�سي خطاباال�سم

جمهورية م�سر العربية تاريخ امليلد: 1975/2/10ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

مكان احل�سول عليه
كلية اأ�سول الدين والدعوة الإ�سلمية- جامعة الأزهر- 

فرع طنطا
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

اأ�سول الدينالتخ�س�ض العلمي العام
اأ�سول الدين يف التف�سري وعلوم القراآن الكرميالتخ�س�ض العلمي الدقيق

باحثالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

حتقيق تف�سري �سور احلج واملوؤمنون والنور من تف�سري 	•
التف�سيل  كتاب  لفوائد  )التح�سيل  امل�سمى  املهدوي 

اجلامع لعلوم التنزيل( )ر�سالة املاج�ستري(
الفاحتة 	• �سور  تف�سري  يف  الطربي  الإمام  ترجيحات 

والبقرة واآل عمران من تف�سريه امل�سمى جامع البيان 
)ر�سالة  ونقد  ودرا�سة  عر�س  القراآن  اآي  تاأويل  عن 

الدكتوراه(
الهداية اإلى ما يف القراآن الكرمي من فرو�س الكفاية 	•

والدعوة  الدين  اأ�سول  كلية  حولية  يف  )من�سور 
باملنوفية(

العنوان
العنوان: جمهورية م�سر العربية- طنطا- ميت حبي�س 

القبلية
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ملخ�ص البحث
الرحمة في القرآن الكرمي	 

د: أنور محمود خطاب

في  بالرحمة  تتعلق  التي  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
القرآن الكرمي، وذلك بهدف تأصيل خلق الرحمة من خالل القرآن الكرمي، 
من  صفة  أنها  وبيان  الكرمي،  القرآن  في  وأوجهها  الرحمة،  معنى  وبيان 
، وبيان أبرز مظاهر رحمته -تعالى-، وبيان موجبات هذه  اهلل  صفات 
وقد  بالرحمة،  ُوِصف  من  وبيان  اهلل،  رحمة  من  اليأس  وأسباب  الرحمة، 
املقدمة فتشمل  وأما  وأربعة مباحث وخامتة،  البحث منمقدمة  أنبنى هذا 
األول  املبحث  وجاء  البحث،  ومنهج  البحث،  وخطة  املوضوع،  أهمية  بيان 
عنمفهوم الرحمة، أما املبحث الثاني فقد حتدثت فيه عن الرحمة صفة من 
الرحمة، وأسباب  الثالث عن موجبات  اهلل -تعالى-، وجاء املبحث  صفات 
اليأس والقنوط من رحمة اهلل، أما املبحث الرابع فقد ذكرت فيه من ُوِصف 

بالرحمة في القرآن الكرمي، وقد خلصت في اخلامتة أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
اإميان »حممد اأمني« ح�سن بني عامراال�سم

مكان وتاريخ الولدة: املدينة املنورة- ال�سعودية، 1975مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الريموك/ الأردن/فرع طنطامكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

اأ�سول الدينالتخ�س�ض العلمي العام
التف�سري وعلوم القراآنالتخ�س�ض العلمي الدقيق

التدري�س يف وزارة الأوقافالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الأبحاث:	•
2010م،  - اأمني”،  “حممد  اإميان  عامر،  بني 

اجلامعة  جملة  العقيدة،  يف  ومنهجه  تيمية  ابن 
الإ�سلمية العاملية، باك�ستان، من�سور.

بني عامر، اإميان “حممد اأمني”، 2014م، الدللة  -
اللغوية يف الآيات الواردة يف اأ�سماء اهلل احل�سنى، 
الأردن، مقبول  الأردنية،  درا�سات اجلامعة  جملة 

للن�سر.
2014م،  - اأمني”،  “حممد  اإميان  عامر،  بني 

القراآن  فهم  نقدية  درا�سة  املعا�سرة  التفا�سري 
اجلامعة  جملة  اأمنوذجًا،  للجابري  احلكيم 

الإ�سلمية العاملية، باك�ستان، قيد التحكيم.

العنوان: الأردن – اإربد – احلي ال�سرقي.	•العنوان
•	bniamer_eman@yahoo.com :الربيد الألكرتوين
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ملخ�ص البحث
الداللة املعجمية في اآليات القرآنية الواردة في الرحمة	 

د. إميان “محمد أمني” حسن بني عامر

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق بالداللة املعجمية 
الداللة  أهمية  بيان  بهدف  وذلك  الرحمة،  في  الواردة  القرآنية  اآليات  في 
املعجمية في بيان اآليات الواردة في الرحمة وما يترتب على هذه الداللة 
عالقتنا  تقوي  رفيعة  معاني  من  فيها  ما  وبيان  اآليات،  لهذه  توضيح  من 
باهلل وعبادته وحده ورفض  القوي  إلى اإلميان  بنا   وتصل  اهلل  بكلمات 
ومتهيد  منمقدمة  البحث  هذا  أنبنى  ألنه،وقد  األشياء  من  دونه  ما  عبادة 
ومبحثني وخامتة، أما املقدمة فقد اشتملت على إشكالية الدراسة وأسباب 
اختيار املوضوع، وأهمية الدراسة، والدراسات السابقة في املوضوع، وخطة 
فقد  األول  املبحث  أما  الدراسة،  تعريفات  على  التمهيد  واشتمل  البحث، 
حتدثت فيه عن الداللة املعجمية في اآليات القرآنية الواردة في الرحمة، 
واشتمل على أربعة عشر معنى، وجاء املبحث الثاني عن اآلثار املترتبة على 
الداللة املعجمية للرحمة. أما اخلامتة: فقد اشتملت على أهم النتائج التي 

توصلنا إليها في هذا البحث.
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مختصر السيرة الذاتية
�سلطان م�سفر مبارك ال�ساعدي احلربياال�سم

مكان وتاريخ الولدة: املدينة املنورة، 1398ه�.مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

اجلامعة ال�سلمية ، ق�سم الرتبيةمكان احل�سول عليه
معلم يف وزارة التعليمالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الأبحاث:	•
بحث عن الدرا�سات الرتبوية للقراآن الكرمي الواقع  -

واملاأمول.
خدمة  - يف  الفرتا�سية  البيئة  ا�ستخدام  عن  بحث 

القراآن الكرمي وعلومه.
العلمية  - اجلمعية  بالقراآنتنظيم  الرتبية  ملتقى 

اأم  بجامعة  )تبيان(  علومه  و  للقراآن  ال�سعودية 
القرى )1436ه�(.

املوؤمتر الدويل الثاين لتطوير الدرا�سات القراآنية  -
- علومه بجامعة امللك �سعود )1436ه�

الربيد الألكرتوين: su-saadi@hotmail.com	•العنوان
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ملخ�ص البحث
مضامني الرحمة في القرآن الكرمي	 

د. سلطان بن مسفر بن مبارك الصاعدي

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق مبضامني الرحمة 
وسياقاتها  الرحمة  مفهوم  على  الوقوف  بهدف  وذلك  الكرمي،  القرآن  في 
الكرمي،  القرآن  في  للرحمة  التربوية  املضامني  وبيان  الكرمي،  القرآن  في 
الكرمي،  القرآن  في  للرحمة  االجتماعية  املضامني  على  الضوء  وتسليط 
هذا  أنبنى  وقد  الكرمي.  القرآن  في  للرحمة  الدعوية  املضامني  وإيضاح 
البحث منمقدمة وأربعة مباحث وخامتة، وقد اشتملت املقدمة على أهمية 
البحث وأهدافه ومنهجه وخطة البحث، أما املبحث األول فقد حتدثت فيه 
عن الرحمة في القرآن الكرمي، وجاء املبحث الثاني عن املضامني التربوية 
املضامني  عن  الثالث  املبحث  في  وحتدثت  الكرمي،  القرآن  في  للرحمة 
عن  كان  فقد  الرابع  املبحث  أما  الكرمي،  القرآن  في  للرحمة  االجتماعية 
املضامني الدعوية للرحمة في القرآن الكرمي، واشتملت اخلامتة على أهم 

النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
عبد الروؤوف اأحمد عاي�س بني عي�سى  اال�سم

----مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الريموكمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

درا�سات اإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
اأ�سول تربوية  التخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ م�ساعد يف  جامعة العلوم الإ�سلميةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

بحوث من�سورة : 	•
دور املعلم يف مواكبة امل�ستجدات املعا�سرة من منظور  -

الثليجي  عمار  ،جامعة  درا�سات  )جملة  اإ�سلمي 
)�س107-  16ب  العدد  اجلزائر،  ،بالأغواط، 

�س136(، ماي ،2011م.
موؤمتر  - املعا�سر.  املعلم  تواجه  التي  التحديات 

التعليم العاملي ، جامعة العلوم الإ�سلمية /عمان 
.2010

منهج القراآن الكرمي يف تقدمي الو�سائل التعليمية  -
من خلل اآيات الق�س�س – درا�سة قراآنية 

تربوية، جملة جامعة النجاح للأبحاث/ نابل�س، املجلد  -
25 )1( كانون الثاين 2011م )�س141-�س162(.

الربيد الإلكرتوين: banyiesa@Yahoo.com.	•العنوان
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ملخ�ص البحث
الرحمة في القران الكرمي )الطفل أمنوذجًا(	 

د. عبدالرؤوف أحمد بني عيسى

 تناول الباحث مفهوم الرحمة والطفل في القرآن الكرمي، وكيف راعى 
القرآن إنسانية الطفل وحقه في احلياة،وبيان كون الطفولة نعمًة تستحق 
الشكر. وكشف الباحث عن مظاهر الرحمة بالطفل في القرآن الكرمي،يت
الطفل ومشهده  القرآن إلنسانية  بَين حتقيق  مياً،ومستضعفاً،ورضيعاً،كما 

في الوجود. 
ثم عرض التوجيهات التربوية واألدبية للطفل من خالل اآليات القرآنية 
الكرمية التي بَينت ذلك ؛ رحمًة به وحمايًة له من االنحراف في الشخصية 

والسلوك.
الكلمات املفتاحية:الرحمة، الطفل، السلوك.
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مختصر السيرة الذاتية
ليليا �سنتوحاال�سم

----مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الأمري عبدالقادر ق�سنطينةمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

درا�سات اإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
العقيدة الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
اأ�ستاذة حما�سرة بكلية العلوم الإ�سلمية ، جامعة 

اجلزائر

االإنتاج العلمي

ووطنية 	• دولية  علمية  وندوات  ملتقيات  يف  امل�ساركة 
منها :

بجامعة  - اأقيمت  علمية  ندوة  يف  امل�ساركة  2006م 
عنوان:”  حتت  بق�سنطينة  عبدالقادر  الأمري 
يف  الفكرية  التيارات  بع�س  انت�سار  واآليات  منهج 

اجلزائر”.
اأقيمت  - علمية  ندوة  يف  2007مامل�ساركة 

بتاريخ  بق�سنطينة  عبدالقادر  الأمري  بجامعة 
جمال  يف  عنوان” العقل  حتت  2007/02/24م، 

العقيدة الإ�سلمية”.
م�ساريع  - حول  دويل  ملتقى  يف  امل�ساركة  2013م 

بادي�س  بن  عبداحلميد  الإمامني  عند  الإ�سلح 
وباديع الزمان النور�سيبق�سنطينة
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ملخ�ص البحث
الرحمة في القرآن الكرمي والكتاب املقدس) دراسة مقارنة(	 

د. ليليا شنتوح

بالرحمة  تتعلق  التي  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
الرد  بهدف  وذلك  مقارنة(،  )دراسة  املقدس  والكتاب  الكرمي  القرآن  في 
الصور  وتصحيح  وقتل،  وعنف  إرهاب  دين  اإلسالم  أن  يزعم  من  كل  على 
النمطية اخلاطئة لدى اليهود واملسيحيني حول حقيقة الرحمة في اإلسالم 
ومعتقداته، وبيان معالم عظمة الدين اإلسالمي من خالل مقارنته بنقائضه، 
املقدسة،  السماوية  الكتب  بني  األديان، خاصة  بني  احلوار  في  واملساهمة 
واملساهمة في إثراء الدراسات اإلسالمية املقارنة بجانب قد أغفل كثيراً أال 
وهو الرحمة في الكتب السماوية املقدسة، والدعوة إلى إنتاج خطاب علمي 
منثالثة  البحث  هذا  أنبنى  وقد  املقارن،  الغربي  السياق  يراعي  أكادميي 
الكرمي  القرآن  بني  الرحمة  معاني  عن  فيه  حتدثت  األول  فاحملور  محاور 
والكتاب املقدس، أما احملور الثاني فقد ذكرت فيه مناذج الرحمة بني القرآن 
الكرمي والكتاب املقدس، وجاء احملور الثالث عن الرحمة والعنف مقاربات 
العاملية، هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها  في واقع اجملتمعات 

أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
االسم: د. خلود شاكر فهيد العبدلي

خلود �ساكر فهيد العبديلاال�سم
----مكان امليالد وتاريخه

دكتوراهاملوؤهل العلمي
جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سلمية بالريا�سمكان احل�سول عليه

اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية
القراآن الكرمي وعلومهالتخ�س�ض العلمي العام
القراآن وعلومهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ م�ساعد. بكلية: ال�سريعة والأنظمة. ق�سم: القراءاتالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

 الكتب:	•
الكرمي  - القراآن  يف  معنى  املف�سول  لفظا  املو�سول 

اآخر  اإلى  ي�س  �سورة  اأول  من  ودرا�سة  جمعا 
القراآن. اإ�سدار: مركز تف�سري للدرا�سات القراآنية 

بالريا�س، ودار ابن اجلوزي بالدمام، 1431ه�.
الربيد الإلكرتوين: Aaa1928@hotmail.co.	•العنوان
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ملخ�ص البحث
ُخُلق الرحمة ومنهج القرآن الكرمي في الترغيب فيه	 

د. خلودبنت شاكر العبدلي

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق بُخلُق الرحمة 
الرحمة  ُخلُق  بهدفتأصيل  وذلك  فيه،  الترغيب  في  الكرمي  القرآن  ومنهج 
أن  على  والتأكيد  فيه،  والترغيب  به،  الكرمي  القرآن  عناية  بيان  من خالل 
اإلسالم دين الرحمة، وأن الرحمة مقصد قرآني، واستنباط منهج القرآن 
في الترغيب في ُخلُق الرحمة،وقد أنبنى هذا البحث منمقدمة، ومبحثني، 
وأهدافه،  اختياره،  وأسباب  املوضوع  أهمية  املقدمة  في  ذكرت  وخامتة، 
أما  البحث،  وخطة  البحث،  ومنهج  البحث،  ومشكلة  السابقة،  والدراسات 
املبحث األول فقد حتدث فيه عن التعريف بُخلق الرحمة، وبيان منزلته في 
األخالق السلوكية، وجاء املبحث الثاني عن منهج القرآن الكرمي في الترغيب 
في ُخلُق الرحمة، هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
اأحمد حامد حممد �سعيد                اال�سم

م�سر تاريخ امليلد:1971/8/2م    مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الأزهر ال�سريفمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذالدرجة العلمية

التف�سري وعلوم القراآنالتخ�س�ض العلمي العام
التف�سري وعلوم القراآنالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
اأ�ستاذ بق�سم الثقافة الإ�سلمية، كلية ال�سريعة والأنظمة، 

جامعة الطائف

االإنتاج العلمي

البحوث والأن�سطة العلمية واملوؤلفات املن�سورة : منها :	•
اإ�سرائيل  - بني  �سورة  تف�سري  امللك اجلليل يف  فتح   

)اجلزء الأول (
 في�س الوهاب يف تف�سري فاحتة الكتاب -
)اجلزء  - الأحكام  اآيات  تف�سري  من  املرام  بلوغ   

الأول(

الربيد الإلكرتوين: Ahmedsaid1971@yahoo.com.	•العنوان
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ملخ�ص البحث
الرحمة في القرآن الكرمي دراسة تأصيلية موضوعية	 

د. محمد حامد محمد سعيد

في  بالرحمة  تتعلق  التي  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
القرآن الكرمي دراسة تأصيلية موضوعية، وذلك بهدف دراسة هذا اخللق 
من منظور جديد، منظور التأصيل القرآني أللفاظه وكلماته، وحاجة األمة 
اإلسالمية في الواقع املعاصر ملثل هذه الدراسة لالستفادة بها في احلياة 
العملية والعلمية التي تدل على رحمة اإلسالم من خالل كلماته وعباراته، 
أما  وخامتة،  مباحث،  وأربعة  ومتهيًدا،  منمقدمة،  البحث  هذا  أنبنى  وقد 
املقدمة فاشتملت على أهداف البحث، وخطته، ومنهجه، أما املبحث األول 
فقد كان عن التأصيل القرآني أللفاظ الرحمة ومشتقاتها في القرآن الكرمي 
التي وردت بصيغة الفعل، وجاء املبحث الثاني عن التأصيل القرآني أللفاظ 
الرحمة ومشتقاتها في القرآن الكرمي التي وردت بصيغة االسم واملصدر، وقد 
حتدثت في املبحث الثالث عن التأصيل القرآني أللفاظ الرحمة ومشتقاتها 
في القرآن الكرمي التي وردت بصيغة أفعل التفضيل، أما املبحث الرابع فقد 
خصصته للحديث عن التأصيل اللغوي أللفاظ الرحمة ومشتقاتها في ضوء 
املعاجم اللغوية، ثم اخلامتة وبها أهم النتائج والتوصيات، ثم فهرس املراجع، 

ثم الفهرس العام. 
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مختصر السيرة الذاتية
اأ. املرجتي ال�ساحلةاال�سم

املغربمكان امليالد وتاريخه
ماج�سترياملوؤهل العلمي

جامعة ال�سلطان مولي �سليمان بني مللمكان احل�سول عليه
حما�سرالدرجة العلمية

اأدبالتخ�س�ض العلمي العام
---التخ�س�ض العلمي الدقيق

طالبة دكتوراهالعمل احلايل
الربيد الإلكرتوين: elmortajis@gmail.com.	•العنوان
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ملخ�ص البحث
بناء الرحمة في القرآن الكرمي	 

أ. الصاحلة املرجتي

الرحمة  ببناء  تتعلق  التي  الرحمة  البحث قضية من قضايا  يتناول هذا 
في القرآن الكرمي، وذلك بهدف، التأكيد على أن القرآن الكرمي هو احملدد 
الذي  املعاصر  الواقع  في  التراحم  إلى  والدعوة  لها،  واملستوعب  للمفاهيم 
انتشر فيه العنف بكل أنواعه، والتأكيد على مركزية الرحمة كحل لتجاوز 
انبنى  وقد  البناء احلضاري،  في  قيمتها  وإبراز  املعاصر،  الواقع  إشكاالت 
املقدمة فقد اشتملت على  أما  البحث من مقدمة ومحورين وخامتة،  هذا 
أهداف البحث ومنهجه وخطته، وجاء احملور األول عن مفهوم الرحمة في 
جتليات  بعض  تضمن  فقد  الثاني  احملور  أما  واالصطالح،  والقرآن  اللغة 
الرحمة في القرآن بالتركيز على أن التنوع واالختالف رحمة، هذا وخلص 

البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
ح�سني حممد امليحميداال�سم

�سوريا: 1987/04/20مكان امليالد وتاريخه

ماج�ستري يف اأ�سول الدين جامعة دم�سق، ماج�ستري املوؤهل العلمي
يف اأ�سول الفقه جامعة اأفريقيا العاملية ال�سودان.

دم�سق- ال�سودان - تركيامكان احل�سول عليه
ماج�ستري.الدرجة العلمية

اأ�سول الدين - اأ�سول الفقه.التخ�س�ض العلمي العام
مقا�سد ال�سريعة.التخ�س�ض العلمي الدقيق

مدر�س يف جامعة اأوردو- تركياالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

اأبحاث: 
يف  - وعلجها  اأ�سبابها  احل�ساري  التخلف  ظاهرة 

الفقه الإ�سلمي.
الأدلة التي ا�ستدل بها اجلربية من القراآن وال�سنة.  -
ق�سية الك�سب عند الأ�ساعرة.  -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات: -
اإعداد بحث ملوؤمتر ال�سريعة والجتهاد - ال�سودان.  -

العنوان

• العنوان: تركيا - اأوردو. 	
• الهاتف:00905394839184	
• الربيد الإلكرتوين:	
• 	.hud.kk51@gmail.com
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ملخ�ص البحث
مقصد الرحمة وأثره في حياة املسلم	 

د.حسني محمد احمليميد

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق مبقصد الرحمة 
السياسية  احلياة  في  الرحمة  أثر  بهدفبيان  وذلك  املسلم،  حياة  في  وأثره 
للمسلمني، وبيان أثر أو آثار مقصد الرحمة في احلياة االقتصادية، وبيان 
وبيان  غيرهم،  مع  املسلمني  تعامل  في  وأثره  اإلسالم  في  الرحمة  مقصد 
البحث من مقدمة،  انبنى هذا  وقد  اإلفتاء،  دائرة  الرحمة في  أثر مقصد 
الدراسة،  أهمية  تضمنت  فقد  املقدمة  وخامتة،أما  ومبحثني،  ومتهيد، 
تعريف  على  التمهيد  وأشتمل  ومنهجها،  وأسبابها،  وأهدافها،  ومشكلتها، 
عن  كان  فقد  األول  املبحث  أما  واالصطالح،  اللغة  في  والرحمة  املقاصد 
الرحمة في حياة  أثر مقصد  الثاني عن  املبحث  وجاء  الرحمة،  مقاصدية 

املسلم،، هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
خالد ح�سن اأبو اجلود اأبو زيداال�سم

م�سر 1964/7/25مكان امليالد وتاريخه
لي�سان�س اأ�سول دين ودعوة ق�سم التف�سرياملوؤهل العلمي

جامعة الأزهرمكان احل�سول عليه
دكتوراة يف التف�سري وعلوم القراآنالدرجة العلمية

التخ�س�ض العلمي 
العام

التف�سري وعلوم القراآن

التخ�س�ض العلمي 
الدقيق

القراءات القراآنية حترير القراءات

موظف بهيئة قناة ال�سوي�سالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

لطائف 	• للمتويل،  الن�سري  الرو�س  حتقيق:  الكتب: 
الع�سر  القراءات  يف  الن�سر  للق�سطلين،  الإ�سارات 
ل�سبط  املبهج  �سفيان،  لبن  الهادي،  اجلزري،  لبن 

اخلياط، رو�ضة املعدل، وغريها
البحوث:الن�سر ملحق اأهل امل�سرق باأهل املغرب، تاريخ 	•

القراءات باملغرب.
قراء 	• كبار  موؤمتر  والندوات:�  املوؤمترات  يف  امل�ساركة 

دورتني  باملغرب  القراءات  موؤمتري  الإ�سلمي،  العامل 
متتاليتني، دورات يف كتاب الن�سر لبن اجلزري بالكويت.

العنوان

العنوان: م�سر بور�سعيد م�ساكن حممد على عمارة 	•
24 �سقة 15.

الهاتف: 00201111279987	•
•	.abouelgood@yahoo.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
ختام اآليات بالرحمة - تأصيل ودالالت 	 

د/ خالد حسن أبو اجلود

اآليات  بختام  تتعلق  التي  الرحمة  البحث قضية من قضايا  يتناول هذا 
كثير  بالرحمة في  التذييل  بيان  بهدف  وذلك  تأصيل ودالالت،   - بالرحمة 
من اآليات القرآنية، وبيان أنواع الرحمة التي جاءت في أواخر آيات الكتاب 
املبني، وقد انبنى هذا البحث من مدخل ومبحثني، اشتمل املدخل على معنى 
اآلية وتذييل اآليات، وفوائد مستنبطة من التذييل، أما املبحث األول فقد 
حتدثت فيه عن رحمة اهلل الواردة في ختام اآليات، وجاء املبحث الثاني عن 
معاني الرحمة في ختام اآليات، هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها 

أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
مربوك بهي الدين رم�سان الدعدراال�سم

1959/9/6م - م�سر.مكان امليالد وتاريخه
الدكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الأزهرمكان احل�سول عليه
اأ. م�سارك.الدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلمية واللغة العربية التخ�س�ض العلمي العام
التخ�س�ض العلمي 

الدرا�سات اللغوية واملو�سوعية يف القراآن الكرميالدقيق

العمل احلايل
باحث متفرغ/كر�سي الأمري �سلطان للدرا�سات الإ�سلمية 
ق�سم  الرتبية/  كلية  �سعود/  امللك  جامعة  املعا�سرة/ 

الدرا�سات الإ�سلمية

االإنتاج العلمي

بع�س الكتب املن�سورة:	•
نحو جمتمع القيم خ�سائ�سها واآثارها. -
و�ضطية الإ�ضالم يف معاجلة ال�ضغوط النف�ضية. -
بع�س البحوث املن�سورة:	•

الأبوة يف القراآن - درا�سة مو�سوعية. -
البنوة يف القراآن الكرمي - درا�سة مو�سوعية.  -
بع�س امل�ساركات يف املوؤمترات والندوات:	•

موؤمتر العمل اخلريي يف اخلليج. )البحرين( -
موؤمتر الوقف يف اجلزائر - وزارة ال�سوؤون الدينية -

العنوان

�سعود 	• امللك  جامعة  الريا�س-   - العنوان:ال�سعودية 
- كلية الرتبية - ق�سم الدرا�سات الإ�سلمية، كر�سي 
الإ�سلمية  للدرا�سات  عبدالعزيز  بن  �سلطان  الأمري 

املعا�سرة.
الهاتف:0545333545- 0503422800	•
•	dr_mabrouk07@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
عالقة الرحمة مبفهومي القوة العزة. 	 

د/ مبروك بهي الدين رمضان 

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق بعالقة الرحمة 
الرحمة  بيان اخللل في فهم مدلوالت  العزة، وذلك بهدف  القوة  مبفهومي 
اتهامات  لإلسالم،  الباطلة  االتهامات  ظل  في  سّيما  ال  بالقوة،  وعالقتها 
جتمع بني النقائص في التشدد والغلظة والضعف واخلور، من خالل )املنهج 
مفهوم  تأصيل  في  واالستنباط(  والنقد  )التفسير  ويتضمن  التحليلي( 
لتوضيح  والعزة  القوة  مبفهوم  املرتبطة  نصوصها  بعض  وحتليل  الرحمة، 
لتبدَو بصورٍة واضحة متكاملة، وعالقتها  وانكشاف مبهماتُها،  مشكالتها، 
وقد  بالضعف،  وعالقتها  رحمة،  والقوة  قوة،  الرحمة  تكون  ومتى  بالقوة 
انبنى هذا البحث من مقدمة مختصرة، ثم التعريف مبصطلحات العنوان 
وعالقتها باملوضوع، ثم مبحثني جاء املبحث األول عن الرحمة في اإلسالم 
ال تعني الضعف أما املبحث الثاني فقد حتدثت فيه عن القوة في اإلسالم 
ال تعني الشدة والتشدد واإلرهاب، هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت 

فيها أهم النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
د. نوال بنت عمر با�سعداال�سم

---مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

---مكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
الدرا�سات الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
جامعة   - الإ�سلمية  الدرا�سات  بق�سم  م�سارك  اأ�ستاذ 

امللك عبدالعزيز

االإنتاج العلمي

املوؤلفات والبحوث :	•
منهج الإمام البخاري يف تراجم اأبواب ال�سحيح -
اأول  - اأبي داود لبن ر�سلن الرملي من  �سرح �سنن 

من  املزارعة  يف  باب  اإلى  والنذور  الأميان  كتاب 
كتاب البيوع

يف  - امل�ستقبلي  والتخطيط  الأزمات  )اإدارة  بحث 
الإ�سلمية  الدولة  وبناء  الهجرة  النبوية،  ال�سنة 
ال�ست�سراف  ملوؤمتر  املقدم  اأمنوذجا(  الأولى 
)الندوة  النبويَّة  ة  ال�سنَّ يف  امل�ستقبلي  والتخطيط 

العلمية  الدولية اخلام�سة(.
بحث )املنهج النبوي يف الإخبار باأحاديث اأ�ضراط  -

كلية  الأزهر  جامعة  جملة  يف  من�سور  ال�ساعة(  
الدعوة واأ�سول الدين، العدد )23(.

الربيد الإلكرتوين: dr.nbasaad@hotmail.com.	•العنوان
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ملخ�ص البحث
أسباب حتصيل رحمة اهلل في السنة النبوية	 

د. نوال عمر باسعد

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق بأسباب حتصيل 
رحمة اهلل في السنة النبوية، وذلك بهدف، تأصيل خلق الرحمة في التعامل 
الرحمة  طابع  لها  وأفعال  أعمال  على  شرعيةحثت  نصوص  خالل  من 
ومستجلبة لرحمة اهلل،وقد أنبنى هذا البحث منمقدمة ومطلبني وخامتة أما 
املقدمة فقد اشتملت على أهمية البحث، وأهداف البحث ومنهج البحث، 
اهلل متعدية  البحث، وجاء املطلب األول عن أسباب حتصيل رحمة  وخطة 
النفع للناس، أما املطلب الثاني فقد حتدثت فيه عن أسباب حتصيل رحمة 
اهلل متعدية النفع للنفس، هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم 

النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية

 رفيق اأحمد اأحمد حممد ح�سناال�سم
مقبنة تعز اليمن 1/ 1/ 1976ممكان امليالد وتاريخه

الدكتوراهاملوؤهل العلمي
اجلامعة الإن�سانية ماليزيا مكان احل�سول عليه

دكتوراهالدرجة العلمية
دكتوراه من كلية اأ�سول الدين التخ�س�ض العلمي العام

التخ�س�ض العلمي 
ق�سم التف�سري الدقيق

حما�سر يف كلية القراآن وال�سنة اجلامعة الإن�سانيةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
كتاب العجاز الت�سريعي يف القراآن ) �سورة املائدة  -

اأمنوذجا( حتت الطبع
كتاب التف�سري املو�سوعي يف القراآن.مطبوع. -
كتاب القول الفا�سل يف علم الفوا�سل -
البحوث:	•

الإعجاز الت�سريعي يف �سورة املائدة  -
الفرح يف القراآن الكرمي  -
القراآن الكرمي يف القراآن درا�سة مو�سوعية. -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات: -
�ساركت يف املوؤمتر املوؤمتر الدويل لل�سياحة الإ�سلمية  -

املقام يف كولملبور بتاريخ: 5/دي�سمرب 2012م.

العنوان
العنوان: ماليزيا ولية قدح 	•
الهاتف:013532127	•
•	rafeeqrafeeq529@yaho.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
عناية اإلسالم بالرحمة في القرآن والسنة	 

د. رفيق أحمد أحمد محمد

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق بعناية اإلسالم 
بالرحمة في القرآن والسنة، وذلك بهدفبيان عناية القرآن والسنة مبفهوم 
القرآن   بخلقه من خالل  اهلل  وإبراز مدى رحمة  الرحمة في اإلسالم، 
والسنة، والرد على من يرمون اإلسالم ونبي اإلسالم بالتطرف واإلرهاب، 
وقد  بينهم،  فيما  واحملبة  واإلخاء  والتراحم  الرحمة  على  املسلمني  وحث 
انبنى هذا البحث من متهيد وثالث مباحث، أما التمهيد فقد اشتمل تعريف 
الرحمة لغة واصطالحا، وجاء املبحث األول عن رحمة اهلل بخلقه في القرآن 
والسنة، أما املبحث الثاني فقد حتدثت فيه عن رحمة النبي S في القرآن 
باخَللق،هذا  الرحمة  على  عناحلث  كان  فقد  الثالث  املبحث  أما  والسنة، 

وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
حممد احل�سن خمتار بللاال�سم

ال�سودان - الولية ال�سمالية �� جزيرة ارتقا�سا 1959ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة اأم درمان الإ�سلميةمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

اللغة العربيةالتخ�س�ض العلمي العام
النحو وال�سرفالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
اأ�ستاذ م�سارك بجامعة الإمام املهدي: ق�سم اللغة العربية 

منذ 2012 حتى تاريخه.

االإنتاج العلمي

الأوراق العلمية 	•
والتفكري  - القراآنية  القراءات  بني  الإدغام  ظاهرة 

اللغوي 
عناية علماء اللغة بال�ست�سهاد النحوي على �سوء  -

الإ�سلمية  العلوم  جملة   ، القراآنية   القراءات 
والتكنولوجيا   للعلوم  ال�سودان  جامعة   ، والعربية 

يونيو 2013م
ملمح من الإعجاز اللغوي يف القراآن الكرمي  -

الربيد الإلكرتوين: wedmokhtar@gmail.com.	•العنوان
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ملخ�ص البحث
حمة في القرآن الكرمي	  املظاهر الداللية واالشتقاقية للرَّ

د. محمد احلسن مختار بالل

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق باملطاهر الداللية 
املظاهر  ي  تقصِّ بهدف  وذلك  الكرمي،  القرآن  في  للرحمة  واالشتقاقية 
على  التعرف  خالل  من  الكرمي  القرآن  في  حمة  للرَّ واالشتقاقية  الداللية 
كل  داللة  وبيان  اإلسالم،  في  ومعاني  قيم  من  لها  وما  املفردة،  هذه  أهمية 
وما  االشتراك،  أو  والثبوت،  املبالغة  على  كداللتها  الصيغ،  تلك  من  صيغة 
أشبه ذلك، وذكر جماليات التعبير القرآني في العدول عن الصيغ القياسية 
الصيغة  على  مادتها  نفس  من  ورد  مبا  ومقارنتها  الصيغ  هذه  إحدى  إلى 
وقد  املرحمة،  الرحم،  الرحمة،  الراحم،  الرحيم،  الرحمن،  مثل:  القياسية 
انبنى هذا البحث من مقدمة أربعة محاور، أما املقدمة فقد اشتملت على 
أهداف البحث ومشكلة الدراسة، وأهمية الدراسة ومنهجها، وخطة البحث، 
واالشتقاق،  اللة  الدِّ لفظي  تعريف  األول عن  في احملور  احلديث  خصصت 
احملور  أما  واالصطالح،  اللغة  في  حمة  الرَّ مفهوم  عن  الثاني  احملور  وجاء 
حمة عند مفسري  للرَّ املتعددة  املعاني  بيان  الثالث فقد جعلته للحديث عن 
ا احملور الرابع: ينحصر في بيان املشتقات التي وردت منها  القرآن الكرمي، أمَّ
في القرآن، وأثر ذلك في تعدد املعنى، هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت 

فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
حممود عبداجلليل روزناال�سم

البحرية - م�سر 22/ 3/ 1980مكان امليالد وتاريخه

علوم املوؤهل العلمي يف  دكتوراه   )2( القراءات  عالية  �سهادة   )1(
وتكنولوجيا الأغذية.

)1( معهد القراءات التابع للأزهر ال�سريف)2( جامعة مكان احل�سول عليه
الإ�سكندرية.

الدكتوراهالدرجة العلمية
باحث يف علوم القراآنالتخ�س�ض العلمي العام

مدر�س - جامعة دمنهور - م�سر.العمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
زاد املجيز واملجاز يف القراءة والإقراء. -
وقف التدبر معناه واأنواعه واأحكامه. -
تع�سف القراء: �سوره، وم�ساره، واأ�سبابه وعلجه. -
البحوث:	•

الدار�سني  - حاجة  بني  العلمية  املنظومات  تنقيح 
والتوقف يف ال�ستدراك على العلماء.

وقف البيان يف القراآن الكرمي: درا�سة م�سطلحية. -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

والندوات  - املوؤمترات  من  العديد  يف  امل�ساركة 
داخل  الأغذية  وعلوم  القراآن  علوم  جمايل  يف 

جمهورية م�سر العربية.

العنوان
العنوان: اأبو اخلاوي - البحرية - م�سر.	•
الهاتف: 00201003908057	•
•	dr.mah2011@yahoo.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
واستثمارها 	  استنزالها،  وسبل  ناتها،  مكوِّ الكرمي  القرآن  رحمة 

ا ا ودعوّيً تربوّيً
د. محمود بن عبداجلليل روزن

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق برحمة القرآن 
ناتها، وسبل استنزالها، واستثمارها تربوّيًا ودعوّيًا، وذلك بهدف  الكرمي مكوِّ
الكشف عن معنى صفة من أخصِّ صفات القرآن الكرمي، وهي صفة الرحمة، 
واختصاصه  بجماعها،  ده  تفرُّ إلثبات  الكرمي؛  القرآن  رحمة  نات  مكوِّ بحث 
بلبابها، بيان السبل القيِّمة التي ينبغي على املسلم سلوكها لتحصيل رحمة 
القرآن الكرمي، بيان كيفية استثمار رحمة القرآن تربوّيًا ودعوّيًا، وتبسيط 
، وقد انبنى هذا البحث من متهيٍد  ذلك في صورة صاحلة للتطبيق العمليِّ
في  الرحمة  معنى  على  اشتمل  فقد  التمهيد؛  أما  وخامتة،  مباحث  وثالثة 
اللغة واالصطالح ووصف القرآن بالرحمة، أما املبحث األول فقد كان عن 
نات رحمة القرآن؛ وجاء املبحث الثاني عن سبل استنزال رحمة القرآن؛  مكوِّ
وجاء املبحث الثالث عن االستثمار التربوي والدعوي لرحمة القرآن، هذا 

وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
ح�سن عبداجلليل عبدالرحيم علي العبادلةاال�سم

الأردن - �سويلح- 1971مكان امليالد وتاريخه
الدكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة العلوم الإ�سلمية- بغدادمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

علوم القراآن الكرميالتخ�س�ض العلمي العام
علوم قراآن- قراءاتالتخ�س�ض العلمي الدقيق

ع�سو هيئة تدري�س يف جامعة البلقاء التطبيقية- الأردنالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
الكرمي  - القراآن  علوم  لكتاب  ومن�سق  رئي�س  موؤلف 

اآل  جامعة  لطلبة  مقرر  كتاب  النبوية،  وال�سنة 
البيت الأردن

البحوث:	•
الربهان املبني يف بيان معنى الأحرف ال�سبعة التي  -

نزل عليها القراآن الكرمي
الت�سامح يف القراآن الكرمي -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

القراآن  - يف  العددي  للإعجاز  الثاين  الدويل  املوؤمتر 
اأكدال  الرباط  العلوم  كلية   - العربي  املغرب  الكرمي 
7،8 ذي القعدة 1431ه�، املوافق 16و17اكتوبر 2010

الإ�سلمية  - ال�سريعة  يف  الديني  الت�سامح  موؤمتر 
املوافق  1430ه�  رجب   12-11 دم�سق  جامعة 

4-2009/7/5م

الهاتف: 777717312-00962	•العنوان
•	abadela@yahoo.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
موجبات الرحمة اإللهية وموانعها - دراسة قرآنية 	 

د.حسن عبداجلليل العبادلة

ومتثل  وتقتل  احلرمات  تنتهك  جماعات  ظهور  احلقبة  هذه  في  نشهد 
وترّوع دون أية رحمة باسم اإلسالم، مما يستدعي أهل العلم بذل جهودهم 
بذلت  وقد  احلنيف.  اإلسالمي  الدين  في  الرحمة  أوجه  بيان  في  احلثيثة 
وسعي في هذا البحث لتأصيل أخالق الرحمة في القرآن الكرمي الذي هو 
بهذا  التمسك  إلى  تكون  ما  أحوج  فاألمة   .S اإلسالم محمد  نبي  رسالة 
اخللق العظيم )الرحمة( الذي به تلتئم وشائج احملبة بني املسلمني، ويظهر نور 
هذا الدين، ويظهر زيف الذين يستمرئون القتل والترويع وانتهاك احلرمات 
مت البحث إلى مقدمة وثالثة  باسم هذا الدين. ولتحقيق الهدف املنشود َقسَّ
اختياره  وسبب  املوضوع  أهمية  عن  املقدمة  في  حتدثت  وخامتة؛  مباحث 
واملنهج املتبع في البحث. وحتدثت في املبحث األول عن معنى الرحمة في 
إلى  وأشرت  القرآنية،  اآليات  الرحمة في  اللغة واالصطالح، وعن دالالت 
الرحمة  موجبات  لبيان  الثاني  املبحث  وخصصت  اإللهية.  الرحمة  أقسام 
لبيان األسباب  الثالث فخصصته  املبحث  أما  القرآنية.  اآليات  اإللهية في 
التي حتول دون شمول العبد بالرحمة اإللهية. وأشرت في اخلامتة إلى أهم 

النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
د. حمّمد الأمني حمّمد �س�يلاال�سم

غينيا كوناكري.مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

اجلامعة الإ�سلمية العاملية مباليزيا2014ممكان احل�سول عليه
اأ�ستلذ م�ساعدالدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
الفقه املقارنالتخ�س�ض العلمي الدقيق

مدرب اللغة العربية يف كلية �سلطان �ساه عامل، ماليزيا  العمل احلايل
الربيد الإلكرتوين: sylla_mohamed13@yahoo.com.	•العنوان
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ملخ�ص البحث
الرحمة في القرآن اجمليد »االستغفار أمنوذجًا« 	 

الدكتور/محّمد األمني محّمد سيـــال.

في  بالرحمة  تتعلق  التي  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
في  الرحمة  مفهوم  بهدفإبراز  وذلك  أمنوذجاً(،  )االستغفار  القرآن اجمليد 
القرآن العظيم، مع توضيح العالقة املتينة بني االستغفار والرحمة في كتاب 
انبنى هذا البحث من مقدمة وثالثة مطالب، أما املقدمة  اهلل اجمليد وقد 
فقد اشتملت على أهداف البحث ومنهجه، وجاء املطلب األّول عن التعريف 
مبصطلحات البحث، أما املطلب الّثاني فقد حتدثت فيه عن استغفار األنبياء 
والّرسل ، وجاء املطلب الّثالث عن االستغفار الوارد في القرآن الكرمي 

من غير األنبياء،هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
حممد اأنور عزالدين علي ال�سيبايناال�سم

---مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة طرابل�س كلية الآدابمكان احل�سول عليه
اأ�ستلذ م�ساعدالدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
تخ�س�س اقت�ساد اإ�سلميالتخ�س�ض العلمي الدقيق

مدرب اللغة العربية يف كلية �سلطان �ساه عامل، ماليزيا  العمل احلايل

االإنتاج العلمي

وغري 	• حمكمة   ( العلمية  البحوث  من  العديد  كتابة 
حمكمة (.

ليبيا 	• امل�ساركة يف موؤمترات وندوات علمية يف داخل 
وخارجها

العنوان
•	 � الهاتف: 00218917413501 � 00218926137923 

00201094300822
•	.shebani6@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
السنة 	  خالل  من  ونقصانه  اإلميان  بزيادة  وعالقتها  الرحمة 

النبوية الصحيحة 
محمد أنور عزالدين علي الشيباني

بالرحمة  تتعلق  التي  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
الصحيحة،  النبوية  السنة  خالل  من  ونقصانه  اإلميان  بزيادة  وعالقتها 
بزيادة  وعالقتها  الرحمة،  مكانة  عظيم  على  الضوء  تسليط  بهدف  وذلك 
اإلميان ونقصانه، وقد انبنى هذا البحث من مقدمة ومبحثني، أما املقدمة 
املبحث األول عن  املبحث ومنهجه وخطنه، وجاء  فقد ذكرت فيها أهداف 
منزلة الرحمة وأثرها على العقيدة من خالل السنة النبوية الصحيحة، أما 
املبحث الثاني فقد حتدثت فيه عن آثار الرحمة في زيادة اإلميان ونقصانه 
لُخصت  إلى خامتة  البحث  الصحيحة، هذا وخلص  اآلثار  وتطبيقاتها من 

فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
خالد بن عبداهلل بن عبدالعزيز القا�سماال�سم

اململكة العربية ال�سعودية - الريا�س 1383/7/10ه�مكان امليالد وتاريخه
الدكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة اأم القرى - مكة املكرمةمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذالدرجة العلمية

الثقافة الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
العقيدة واملذاهب املعا�سرةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ بكلية الرتبية - جامعة امللك �سعودالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
احلوار مع اأهل الكتاب -
كتاب حوار مع ن�سراين -
كتاب ر�سالة اإلى م�سيحي باللغة الجنليزية -
البحوث:	•

بحث بعنوان الوقف والإعلم -
بحث احلوار بني احل�سارات -
العوملة الثقافية واأثرها على الهوية -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات: -
اململكة  - وندوات داخل  امل�ساركة يف عدة موؤمترات 

وخارجها

العنوان
العنوان: كلية الرتبية -جامعةامللك �سعود	•
الهاتف: 0505475259	•
•	alkassem22@gmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
معالم الرحمة في الدعوةإلى اهلل في القرآن الكرمي«مع سورة 	 

األعراف أمنوذجًا«
أ. د. خالد بن عبداهلل بن عبدالعزيز القاسم

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق مبعالم الرحمة 
أمنوذجاً«،وذلك  األعراف  الكرمي«مع سورة  القرآن  في  اهلل  الدعوةإلى  في 
بهدف إظهار معالم الرحمة في الدعوة إلى اهلل في القرآن عموماً مع أخذ 
سورة األعراف أمنوذجاً وما في السنة من املعاني القريبة، وقد انبنى هذا 
البحث من مــقدمة،متهيد ومبحثني، أما املقدمة فقد اشتملت على أهداف 
املوضوع ومشكلة البحث، ومنهجه وخطته، وجاء التمهيدعن معاني الرحمة 
معالم  عن  للحديث  خصصته  فقد  األول  املبحث  أما  اهلل،  إلى  والدعوة 
عن  الثاني  املبحث  وجاء  الكرمي،  القرآن  في  اهلل  إلى  الدعوة  في  الرحمة 
معالم الرحمة في الدعوة إلى اهلل في سورة األعراف أمنوذجاً،هذا وخلص 

البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
عبري بنت م�سبب بن حممد بن اأحمد اآل جعال الأحمرياال�سم

اململكة العربية ال�سعودية - اأبها- 1406/7/18مكان امليالد وتاريخه
ماج�ستري يف التف�سري وعلوم القران املوؤهل العلمي

وال�سنة- مكان احل�سول عليه الكتاب  ق�سم   - الدين  واأ�سول  الدعوة  كلية 
جامعة اأم القرى/ مبكة املكرمة عام 1435ه�.

حما�سر بجامعة تبوك.الدرجة العلمية
الدرا�سات الإ�سلمية.التخ�س�ض العلمي العام
التف�سري وعلوم القراآن.التخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
متفرغة من جامعة تبوك حاليًا لدرا�سة مرحلة الدكتوراة 

بجامعة اأم القرى.
حما�سره بق�سم الدرا�سات الإ�سلمية -بجامعة تبوك.

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
مو�سوعة  - �سمن  الكرمي-  القراآن  �سوء  يف  العفة 

مركز  لدى  للن�سر  مقبول  املو�سوعي-  التف�سري 
تف�سري. 

درا�سة  -  - النجم  �سورة  يف  املو�سوعي  التنا�سق 
مو�سوعية ر�سالة املاج�ستري.

العنوان:اململكة العربية ال�سعودية مكة املكرمة. حاليًا	•العنوان
•	abeeranor23@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
رحمة النبي  بأعدائه دراسة قرآنية	 

أ. عبير مشبب محمد آل جعال األحمري

النبي  برحمة  تتعلق  التي  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
دين  هو  اإلسالم  أن  على  التأكيد  بهدف  وذلك  قرآنية،  دراسة  بأعدائه   S
الرحمة، في زمان كثرت فيه االفتراءات على اإلسالم، وإثبات فطرية الرحمة 
S بأعدائه  النبي  S وتأصلها في نفسه، وإبراز صور رحمة  في الرسول 
في القرآن الكرمي، وبيان اآليات الدالة على شفقة النبي S بأعدائه وعفوه 
الكفر  على  أعدائه  إصرار  S على  الدالة على حزنه  اآليات  عنهم، وشرح 
والشرك، وبيان أن موضوع الرحمة من أهم املوضوعات التي ينبغي أن يُعنى 
بالبحث فيها ونشرها في هذا الزمان، وقد انبنى هذا البحث من مــقدمة، 
ومتهيد، وثالثة مباحث،وخامتة أما املقدمة فقد اشتملت على أهداف املوضوع 
الرحمة  مفهوم  التمهيدويتضمن  وجاء  وخطته،  ومنهجه  البحث،  ومشكلة 
ونظائرها في القرآن الكرمي، أما املبحث األول فقد خصصته للحديث عن 
املبحث  ثم جاء  أعدائه، وعفوه وصفحه عنه،  S على هداية  النبي  حرص 
الثاني عن حتسر النبي S وأساه وحزنه على عدم هداية الكفار، وقد جعلت 
املبحث الثالث للحديث عن وصف النبي S بأنه رحمة للمنافقني، واستغفاره 

لهم،هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
عبد الفتاح حممد اأحمد خ�سراال�سم

جمهورية م�سر العربية 1964/1/13ممكان امليالد وتاريخه
الدكتوراه املوؤهل العلمي

جامعة الأزهر مكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ ورئي�س ق�سم التف�سري بجامعة الأزهر الدرجة العلمية

اأ�سول الدين التخ�س�ض العلمي العام
اأ�ستاذ ورئي�س ق�سم التف�سري بجامعة الأزهر التخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
متفرغة من جامعة تبوك حاليًا لدرا�سة مرحلة الدكتوراة 

بجامعة اأم القرى.
حما�سره بق�سم الدرا�سات الإ�سلمية -بجامعة تبوك.

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
تف�سري �سورة يو�سف، الدخيل يف التف�سري، القلوب  -

م�سكلت  ودوافعه،  اأ�سبابه  التطرف  القراآن،  يف 
ال�سباب وكيفية حلها، الإمام مالك ر�سي اهلل عنه.

البحوث:	•
القراآن،  - �سوء  يف  والفعلية  القولية  العرب  عادات 

الأن�س يف �سوء القراآن الربكة يف القراآن الن�سيحة 
واأهميتها يف �سوء القراآن، املجمل واملبني يف القراآن.

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
موؤمتر اجلوانب الت�سريعية والنظامية لأخلقيات  -

املهنة “ج امللك فهد للبرتول”. 
امللتقى الرابع للجمعيات اخلريية لتحفيظ القراآن  -

الكرمي بال�سرقية
الن�سيحة املنطلقات والأبعاد بالريا�س  -

م�سر طنطا ح�سة �سب�سري ت 00201069236473	•العنوان
•	khedr299@hotmail.com :الربيد
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ملخ�ص البحث
رحمة اهلل تعالى بعباده أسبابها وآثارها في ضوء القرآن الكرمي	 

 أ. د. عبدالفتاح محمد خضر

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق برحمة اهلل تعالى 
ماهية  بيان  بهدف  وذلك  الكرمي،  القرآن  ضوء  في  وآثارها  أسبابها  بعباده 
رحمة اهلل املتصلة بالعباد والتفريق بني ما يصح أن يقال في حق اهلل تعالى 
وما يصح أن يقال في حق البشر، وبيان ماحفل به القرآن الكرمي من أسباب 
وفي  لفظا  الكرمي  القرآن  آي  من  األسباب  هذه  باستقراء  لعباده  اهلل  رحمة 
بعض األحيان من خالل املعنى، ومع إظهار ما حتمله هذه اآليات من هدايات 
بها، وجتلية  واألخذ  األسباب  للترغيب في طْرق هذه  لنا جميعا  وإرشادات 
لهدايات  بيان  مزيد  مع  الكرمي،  القرآن  خالل  من  وذلك  بنا،  اهلل  آثاررحمة 
جادت بها قرائح العلماء، خاصة علماء التفسير في ظالل النص الشريف، 
ربه  بفضل  ويشعره  ويقويها،  مؤمن  كل  لدى  اإلميانية  احلالة  يرسخ  وهذا 
عليه ليظل عبدا طائعا للرحمن الرحيم سبحانه، وقد انبنى هذا البحث من 
مــقدمة، وثالثة مطالب وخامتة، أما أمااملقدمة: فقد اشتملت على أهداف 
البحث ومنهجه وخطته، أما املطلب األول فقد جعلته عن تعريف الرحمة في 
اللغة واالصطالح واملناسبة بينهما، وجاء املطلب الثاني عن أسباب رحمة اهلل 
لعباده سبحانه، ثم جعلت احلديث في املطلب الثالث عن آثار رحمة اهلل بعباده 

ومظاهرها، هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
اأن�س �سليمان اأحمد امل�سرياال�سم

الكويت- 28/ 2/ 1977ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

اجلامعة الأردنية/ الأردنمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

احلديث النبوي ال�سريف وعلومهالتخ�س�ض العلمي العام
اجلرح والتعديلالتخ�س�ض العلمي الدقيق

حما�سر غري متفرغ/ اجلامعة الأردنيةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب منها:	•
�سحيح �سفة اجلنة من الكتاب وال�سنة. -
�سحيح �سفة النار من الكتاب والآثار. -
الفتوح املنزلة يف تف�سري �سورة الزلزلة -
البحوث منها:	•

معامل مناهج املحدثني عند عماد الدين خليل يف  -
درا�سات،  جملة  التاريخية،  الرواية  مع  التعامل 

اجلامعة الأردنية، عمان، 2014م.
“منهاج  - كتابه  يف  تيمية  ابن  الإ�سلم  �سيخ  منهج 

ال�سنة النبوية”، جملة الرا�سد، عمان، 2011م.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات منها:	•

موؤمتر الن�س ال�سرعي، اجلمعية الأردنية للثقافة  -
املجتمعية، عمان، 2012م.

تفعيلها يف الواقع املعا�سر، جامعة العلوم التطبيقية،  -
2015م.

العنوان
العنوان: الأردن/ عمان	•
الهاتف: 00962777473303	•
•	anasmsr@yahoo.com :الربيد الإلكرتوين



261

ملخ�ص البحث
املنهج النبوي في تعزيز قيمة الرحمة لدى الصحابة 	 

 الدكتور أنس سليمان املصري

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق باملنهج النبوي في 
تعزيز قيمة الرحمة لدى الصحابة  وذلك بهدفأن نغرس في النفوس ُخلُق 
التفريط،  أو  اإلفراط  على  بعيداً  الرباني  باملنهج  وتؤطره  والرحمة،  الرأفة 
واستغالل تلك القيمة اخللقية الراقية للرقي في تعامل املسلمني فيما بينهم، 
: )َوَما  ومن ثم نشر الدعوة اإلسالمية إلى الناس كافة مصداقاً لقول اهلل 
أَْرَسلْنَاَك ِإالَّ َرْحَمًة لِّلَْعالَِمنَي(؛ لتتجاوز رحمته S املسلمني إلى غير املسلمني 
بل إلى عوالم احليوان والنبات وعوالم أخرى لم ندركها بعد، وقد انبنى هذا 
البحث من مــقدمة، وثالثة مباحث، أما املقدمة:فقد اشتملت على أهداف 
البحث ومنهجه وخطته، أما املبحث األول فقد خصصته للحديث عن املنهج 
املبحث  جاء  ثم   ، الصحابة  لدى  الرحمة  خلق  عن  الكشف  في  النبوي 
الثاني عن املنهج النبوي في تعزيز خلق الرحمة وتنميته وصقله، أما املبحث 
الثالث فقد جعلته للحديث عن املنهج النبوي توظيف خلق الرحمة في الدعوة 
واستغالله خلدمة الدين،هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم 

النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
عبدالرحمن عبدالنا�سر �سيد �سلطاناال�سم

من�ضية مكان امليالد وتاريخه قرية  املنيا،�ضمالوط،  العربية،  م�ضر  جمهورية 
ال�سريعي، 1981/2/2م

دكتوراهاملوؤهل العلمي
جامعة املنيا، كلية الآداب، ق�سم اللغة العربية، م�سر.مكان احل�سول عليه

اأ�ستاذ م�ساعد احلديث النبوي وعلومه.الدرجة العلمية
الدرا�سات الإ�سلمية التخ�س�ض العلمي العام
احلديث النبوي وعلومهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اجلوف، العمل احلايل جامعة  امل�ساعد،  وعلومه  النبوي  احلديث  اأ�ستاذ 
كلية العلوم الإدارية والإن�سانية، ق�سم الدرا�سات الإ�سلمية.

االإنتاج العلمي

الكتب: 	•
الت�سامح والإخاء الإن�ساين يف الإ�سلم. حتت الطبع. -
البحوث:	•

توظيف درا�سة الإ�سارات الفلكية القراآنية يف جمال  -
الدعوة الإ�سلمية.

اأثر اإيهام اأحمد بن ب�سري املخزومي علي مروياته  -
يف ال�سحيحني.

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
ببحث  - متغري  عامل  يف  الهوية  موؤمتر  يف  امل�ساركة 

بعنوان: اأثر الهوية الإ�سلمية يف قبول الآخر درا�سة 
يف اإطار ال�سنة النبوية، جامع�������ة املنيا، كلية الآداب، 

2014م.

العنوان

العنوان: جامعة اجلوف، كلية العلوم الإدارية والإن�سانية، 	•
ق�سم الدرا�سات الإ�سلمية.

الهاتف: 00966543093276	•
• 	dr.abdalrhman2014@yahoo.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
حديث جعل اهلل الرحمة مائة جزء - دراسـة حتليلية	 

الدكتـور. عبدالرحمن عبدالناصر سيد سلطان

بحديث جعل  تتعلق  التي  الرحمة  البحث قضية من قضايا  يتناول هذا 
اهلل الرحمة مائة جزء - دراسـة حتليلية، وذلك بهدفعرض دراسة موجزة 
عن الرحمة في إطار السنة النبوية، وأثر ذلك على الفرد واجملتمع، ودراسة 
 ،S طرائق حديث )جعل اهلل الرحمة مائة جزء( الواردة في ذلك عن النبي
وعرض الدراسة املوضوعية املرتبطة باحلديث، ومناقشة الروايات، ومعرفة 
أثر رحمة اهلل  على العبادة، وتخصيص البحث في فكرة حديث جعل اهلل 
املوضوعية  والقضايا  وروده  أسباب  ومعرفة  لدراسته،  جزء  مائة  الرحمة 
املرتبطة به، وقد انبنى هذا البحث من مــقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة، 
أما املقدمة فقد اشتملت على املنهج املتبع، وأسباب اختيار املوضوع وأهميته، 
وخطة البحث التفصيلية من املباحث واملطالب، أما التمهيد فقد خصصته 
للحديث عن ماهية الرحمة في السنة النبوية، أما املبحث األول فقد كان عن 
دالئل الرحمة في حديث جعل اهلل الرحمة مائة جزء، أما املبحث الثاني فقد 
خصصته عن مناقشة أثر اختالف ألفاظ احلديث في تعدد أوجه الرحمة، 

هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
حمد بن ح�سني بن �سالح اجلعيدياال�سم

الأح�ساء 1381/5/1ه� - 1961/10/10ممكان امليالد وتاريخه
ماج�ستري الدرا�سات الإ�سلمية.املوؤهل العلمي

جامعة اأوتومُنا مبدريد - اإ�سبانيا.مكان احل�سول عليه
ماج�ستري.الدرجة العلمية

ال�سريعة الإ�سلمية.التخ�س�ض العلمي العام
الفقه.التخ�س�ض العلمي الدقيق

م�سرف تربوي يف �سعبة العلوم ال�سرعية باإدارة التعليم العمل احلايل
باخلرج.

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
الفتنة خطرها وكيف نقاومها. -
البحوث:	•

وم�سوؤولية.  - منهجية  الكرمي  القراآن  يف  املو�سوعية 
الرتبية بجامعة  كلية  بحث حمّكم من�سور يف جملة 
عني �سم�س القاهرة املجلد 19 العدد الثالث 2013م.

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
املوؤمتر العاملي الأول للباحثني يف القراآن وعلومه يف  -

مو�سوع جهود الأمة يف خدمة القراآن الكرمي وعلومه 
املقام مبدينة فا�س باملغرب 14-16 اأبريل 2011. 

العنوان

الرمز 	• اخلرج   - ال�سعودية  العربية  اململكة  العنوان: 
الربيدي 16441 منطقة رقم1 رقم املبنى: 7514

الهاتف: 00966541706755	•
•	alhamadridi@gmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
مظاهر الرحمة في مواقف النبي  من اجتهادات الصحابة 	 

الفقهية.
أ. حمد بن حسني بن صالح اجلعيدي.

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق مبظاهر الرحمة 
بيان  الفقهية، وذلك بهدف  S من اجتهادات الصحابة  النبي  في مواقف 
وإبراز   ، أصحابه  اجتهادات  على  أحكامه  في  بأمته   S النبي  رحمة 
، وبيان  جوانب اليسر والرفق في تعامل النبي S مع اجتهادات أصحابه 
إمكانية وقوع االجتهاد من الصحابة في زمن النبي S، وإبراز فقه الصحابة 
بأصول الشريعة ومقاصدها، وقد انبنى هذا البحث من مــقدمة، ومتهيد، 
املوضوع  أهداف  على  اشتملت  فقد  املقدمة  أما  وخامتة  مباحث،  وأربعة 
عن  للحديث  األول  املبحث  جعلت  وقد  وخطته،  ومنهجه  البحث،  ومشكلة 
مظاهر الرحمة فيما أقره النبي S من اجتهادات الصحابة مطلقاً، ثم جاء 
املبحث الثاني عن مظاهر الرحمة فيما أقر النبي S اجلميع عليه، ولكن 
الثالث فقد جعلته  أما املبحث  أكبر من اآلخر،  بعضهم حظه من الصواب 
عن مظاهر الرحمة فيما أقر النبي S من أصاب في اجتهاده وتنبيه من 
ابتعد عن الصواب، وجاء املبحث الرابع عن مظاهر الرحمة فيما نبه النبي 
S على خطأ االجتهاد فيه وتشريع البديل، هذا وخلص البحث إلى خامتة 

لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
حممود حمرو�س حممود اإبراهيماال�سم

م�سر - �سوهاج - مدينة نا�سر - جزيرة حمرو�س، يف مكان امليالد وتاريخه
1974/7/2 م

لي�سان�س الآداب املوؤهل العلمي
جامعة جنوب الواديمكان احل�سول عليه

الدكتوراه - جامعة عني �سم�سالدرجة العلمية
العلوم اللغويةالتخ�س�ض العلمي العام
النحو وال�سرفالتخ�س�ض العلمي الدقيق

- العمل احلايل العام  الثانوي  بالتعليم  العربية،  اللغة  )اأ(  اأول  معلم 
وزارة الرتبية والتعليم - م�سر

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
مبجلة  - من�سور  ال�سعرية،  ال�سرورة  مفهوم  حول 

كلية الآداب ب�سوهاج، العدد 38، مار�س 2015م.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

موؤمتر اللغة العربية: الأزمة - التحديات - الهوية،  -
يومي  بالوادي اجلديد،  الآداب  كلية  نظمته  الذي 

26، 27 من �سهر اإبريل 2015م

العنوان

نا�سر - جزيرة 	• - مدينة  �سوهاج   - العنوان: م�سر 
احلاج  منزل   - حمرو�س  جزيرة  طريق   - حمرو�س 

حمرو�س
الهاتف: 01123509563/ 002	•
•	Drmmm5000@gmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
اسم اهلل »الرحمن« في القرآن الكرمي - َجْمع ودراسة 	 

د. محمود محروس محمود إبراهيم

اهلل  باسم  تتعلق  التي  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
على  بهدفالوقـــوف  وذلك  ودراسة،  َجْمع  الكرمي-  القرآن  في  »الرحمن« 
بَعـــض فوائد اقتران اسم اهلل »الرحمن« باسمه »الرحيم« في املواضع التي 
اهلل  اقترن فيها االسمان الكرميان في القرآن الكرمي، وتعليل اختيار اسم 
البيان  التي ورد فيها منفرًدا، واإلسهام في دراسة  »الرحمن« في املواضع 
القرآني، والتأصيل خللق الرحمة في اإلسالم، وقد انبنى هذا البحث من 
أهداف  على  اشتملت  املقدمة:فقد  أما  وخامتة،  مباحث،  وثالثة  مــقدمة، 
عن  للحديث  خصصته  فقد  األول  املبحث  أما  وخطته،  ومنهجه  البحث 
الدراسة اللغوية للتأصيل اللغوي لكالم املفسرين عن هذا االسم الكرمي،وفي 
احلواشي كان التأصيل السمه »الرحيم«، وجاء املبحث الثاني عن مواضع 
لطائف  بعض  عن  للحديث  »الرحيم«:  باسمه  »الرحمن«  اهلل  اسم  اقتران 
اقترن  التي  الستة  املواضع  في  الرحيم  باسمه  الرحمن  اهلل  اسم  اقتران 
فيها االســـــــــــــمان الكرميان في القرآن الكرمي، ثم جاء املبحث الثالث عن 
اهلل »الرحمن« في  لتعليل اختيار اسم  اهلل »الرحمن«:  انفراد اسم  مواضع 
إلى خامتة  البحث  الكرمي منفرًدا، هذا وخلص  فيه االسم  ورد  كل موضع 

لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
عبداهلل بن �سامل بن ي�سلم بافرجاال�سم

امليلد يف مكة املكرمة يف 1387/1/1ه�مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة اأم القرىمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

الدعوة واأ�سول الدينالتخ�س�ض العلمي العام
التف�سري وعلوم القراآنالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ م�سارك مبركز الدرا�سات الإ�سلمية بكلية ال�سريعة العمل احلايل
والدرا�سات الإ�سلمية بجامعة اأم القرى.

االإنتاج العلمي

الكتب: 	•
كتاب حمكم، بعنوان: )لفظة “وفى” ودللتها يف  -

ال�سياق القراآين(.
البحوث فمنها: 	•

كما جاءت  - اإبلي�س  بعنوان: )حقيقة  بحث حمكم، 
يف القراآن الكرمي(.

يف  - الإعجاز  اأوجه  )من  بعنوان:  حمكم،  بحث 
ق�س�س القراآن الكرمي(.

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
بحث حمكم، بعنوان: ) قواعد املوازنة بني امل�سالح  -

واملفا�سد عند املف�سرين، تاأ�سيل وتطبيق(، 1434ه�، 
2013م.

العنوان

العنوان: جامعة اأم القرى - كلية ال�سريعة والدرا�سات 	•
الإ�سلمية - مركز الدرا�سات الإ�سلمية.

الهاتف: 0504540747	•
•	dr.a.bafarj@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
مظاهر الرحمة في حفظ الضرورات اخلمس من خالل سورة 	 

البقرة،
 د. عبداهلل بن سالم بن يسلم بافرج.

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق مبظاهر الرحمة 
في حفظ الضرورات اخلمس من خالل سورة البقرة، وذلك بهدف بيان كيفية 
البقرة،  اهلل تعالى؛ وذلك من خالل سورة  تناول القرآن الكرمي ملظاهر رحمة 
انبنى هذا  وقد  الضرورات اخلمس،  بالواقع من خالل حفظ  املوضوع  وربط 
البحث من مــقدمة ومتهيد وخمسة مطالب وخامتة وفهارس، أما املقدمة فقد 
وخطة  السابقة،  والدراسات  وهدفه،  املوضوع،  اختيار  أسباب  على  اشتملت 
البحث، ومنهجه، وجاء التمهيد عن بيان معنى الرحمة واشتمال سورة البقرة 
عليها، أما املطلب األول فقد جعلته للحديث عن مظاهر الرحمة في حفظ الدين 
من خالل سورة البقرة، وخصصته املطلب الثاني للحديث عن مظاهر الرحمة 
في حفظ النفس من خالل سورة البقرة، ثم املطلب الثالث عن مظاهر الرحمة 
في حفظ العقل من خالل سورة البقرة، أما املطلب الرابع فقد كان عن مظاهر 
فقد  اخلامس  املطلب  أما  البقرة،  سورة  خالل  من  النسل  حفظ  في  الرحمة 
جعلته للحديث عن مظاهر الرحمة في حفظ املال من خالل سورة البقرة،هذا 

وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.



270

مختصر السيرة الذاتية
ق�سيم حممد عليان ورداتاال�سم

---مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الريموك )كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سلمية(مكان احل�سول عليه
اأ�ستلذ م�ساعدالدرجة العلمية

التف�سري وعلوم القراآنالتخ�س�ض العلمي العام
التف�سري وعلوم القراآنالتخ�س�ض العلمي الدقيق

---العمل احلايل

االإنتاج العلمي

الأبحاث املحكمة:	•
بحث التثبت يف الأحوال ال�سخ�سية يف �سوء القراآن  -

والدرا�سات  البحوث  جملة  يف  ن�سر  وقد  الكرمي، 
والع�سرون،  ال�ساد�س  العدد  يف  م�سر،  ال�سرعية- 

1435ه- 2014، وهو بحث غري م�ستل.
بحث التثبت يف البحث العلمي، وقد ن�سر يف جملة  -

العدد  يف  م�سر،  ال�سرعية-  والدرا�سات  البحوث 
بحث  وهو  2014م،  1435ه-  والع�سرون،  ال�سابع 

غري م�ستل.
بحث مفهوم التثبت، وم�سروعيته  يف �سوء القراآن  -

الكرمي، وقد اعتمد للن�سر يف جملة جامعة القد�س 
املفتوحة بتاريخ 2014/7/15م، وهو بحث م�ستل 

من ر�سالة الدكتوراه.

الأردن : الهاتف:789890761-00962	•العنوان
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ملخ�ص البحث
الرحمة في ضوء القرآن الكرمي 	 

د. قسيم محمد عليان وردات

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التيبالرحمة في ضوء القرآن 
الكرمي، وذلك بهدف بيان عظمة اإلسالم وشموله، احلث على خلق الرحمة 
فيما بني الناس، ترغيب املسلمني فيما عند اهلل تعالى ألنه رحمن رحيم، وقد 
انبنى هذا البحث من مقدمة وأربعة مباحث،أما املقدمة فقد اشتملت هدف 
البحث، وخطته، وجاء املبحث األول عن مفهوم الرحمة، أما املبحث الثاني 
فقد خصصته للحديث عن الرحمة وموجباتها في ضوء القرآن الكرمي، ثم 
جاء املبحث الثالث عن جوانب رحمة اهلل تعالى في ضوء القرآن الكرمي، أما 
املبحث الرابع فقد كان عن رسائل،، هذاوخلص البحث إلى خامتة لُخصت 

فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
نادية بنت اإبراهيم بن �سليمان النفي�سةاال�سم

1394/09/15مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سلمية - كلية اأ�سول مكان احل�سول عليه
الدين

اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية
علوم القراآنالتخ�س�ض العلمي العام
ق�سم القراآن وعلومهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

عبداهلل العمل احلايل امللك  مدينة  يف  التعليمية  ال�سوؤون  وكيلة 
للطالبات.

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
من  - التفا�سري  مقدمات  خلل  من  القراآن  علوم 

بداية القرن التا�سع حتى الع�سر احلايل.
البحوث:	•

الكرمي درا�سة  - القراآن  القراآن، احلوار يف  خوا�س 
الأمن  الكرمي،  القراآن  �سوء  يف  القلب  تطبيقية، 

من خلل القراآن الكرمي.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

امل�ساركة يف موؤمتر الدرا�سات القراآين )مقد�س4(  -
يف ماليزيا.

والذي  - الكرمي  القراآن  خدمة  يف  موؤمتر  ح�سور 
نظمته جامعة امللك �سعود )الريا�س(

ح�سور ندوة الدين وال�سواهد الجتماعية يف اأمريكا. -
الربيد الإلكرتوين: dr.nadiahn@gmail.com	•العنوان
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ملخ�ص البحث
الرحمة واألسباب اجلالبة لها في القرآن الكرمي	 

د. نادية بنت إبراهيم النفيسة

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلقبالرحمة واألسباب 
بهذه الصفة، كخلق  التعريف  الكرمي، وذلك بهدف  القرآن  لها في  اجلالبة 
يحث عليه اإلسالم، وكصفة ثابتة هلل ، وبيان سعة رحمة اهلل  مبا يعزز 
بني  الفرق  وبيان  أسبابها،  حتصيل  على  ويحثه  العبد،  لدى  الرجاء  جانب 
التخلق  املعينة على  وبيان األسباب  والرحيم،  والرحمن،  والرأفة،  الرحمة، 
لرحمة  اجلالبة  األسباب  وبيان   ، هلل  الرحمة  إثبات صفة  اخللق،  بهذا 
املقدمة  أما  مباحث،  وثالثة  مقدمة  من  البحث  هذا  انبنى  وقد   ، اهلل 
فقد اشتملت على أهداف البحث ومنهجه وخطته، أما املبحث األول فقد 
جعلته للتعريف بالرحمة، وجاء املبحث الثاني عن الرحمة في حق العبد، أما 
املبحث الثالث فقد خصصته للحديث عن الرحمة في حق اهلل تعالى، هذا 

وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
حممد عبا�س حممد عرابي اال�سم

9-2-1969م/22-11-1388هـ، اأ�ضيوط -م�ضر مكان امليالد وتاريخه
دبلوم الدرا�سات العليا يف الدرا�سات الإ�سلميةاملوؤهل العلمي

معهد الدرا�سات الإ�سلمية القاهرةمكان احل�سول عليه
الدبلوم يف الدرا�سات الإ�سلمية الدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
الثقافة الإ�سلمية التخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
التطوير  مبركز  ع�سو  حاليا   - مب�سر  ثانوي  مدر�س 
النموذجية  الأهلية  اجليل  مبدار�س  الرتبوي  والتدريب 

بالطائف - م�سرف املكتئبات. 

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
م�سكلت اللغة العربية كيف نعاجلها؟ -
الإ�سلمية  - الأمة  تواجه  التي  الثقافية  التحديات 

وكيفية مواجهتها
تطور البنية الإيقاعية يف الق�سيدة العربيةمقالت  -

يف الأدب الإ�سلمي
البحوث:	•

ببع�سها يف  - الباحث  �سارك  بحث  مئة  على  يزيد  ما 
ندوات وموؤمترات ولقاءات فكرية وثقافية وم�سابقات 

يف)الدرا�سات الإ�سلمية والرتبوية والأدبية(.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

امل�ساركة يف موؤمترات يف الدول التالية: ال�سعودية  -
الهند -اجلزائر -ليبيا -م�سر - الأردن 

العنوان
العنوان	•
الهاتف: 00966557407043	•
•	mohabas1969@yahoo.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
الرحمة باألطفال وآثارها التربوية من خالل السنة النبوية	 

أ. محمد عباس محمد عرابي 

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق بالرحمة باألطفال 
وآثارها التربوية من خالل السنة النبوية، وذلك بهدف التعرف على مظاهر 
املستفادة  التربوية  التطبيقات  النبوية،وبيان  السنة  في  باألطفال  الرحمة 
واشتملت  االستنباطية،  املنهجالوصفيالتحليليوالطريقة  منها،واستخدمت 
اشتملت  فقد  املقدمة  وخامتة،أما  مباحث  مقدمةوثالثة  على  الدراسة 
على مشكلة الدراسة،وأهداف الدراسة،وأسئلة الدراسة، ومنهج الدراسة، 
اإلطار  عن  األول  املبحث  وجاء  الدراسة،  ومباحث  الدراسة  ومصطلحات 
العام للدراسة، وقد خصصت املبحث الثاني عن مظاهر الرحمة باألطفال 
في السنة النبوية، وجعلت املبحث الثالث للحديث عن التطبيقات التربوية 
املستفادة من الرحمة باألطفال في السنة النبوية،هذا وخلص البحث إلى 

خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
اأ. د. اإبراهيم بن حماد بن �سلطان الري�ساال�سم

مدينة متري - ال�سعوديةمكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الإمام حممد بن �سعودا لإ�سلمية – ال�سعودية.مكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ دكتورالدرجة العلمية

اأ�سول الدين التخ�س�ض العلمي العام
ال�سنة النبوية وعلومهاالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
ع�سو هيئة تدري�س ق�سم الدرا�سات الإ�سلمية ب�جامعة 

امللك �سعود

االإنتاج العلمي

البحوث العلمية منها :	•
الو�سايا الع�سر يف القراآن العظيم، درا�سة قراآنية -
الهدي النبوي يف تربية الأولد -
العلوم التجريبية وموقف ال�سلم منها من خلل  -

ن�سو�س ال�سنة النبوية
ال�سنن النبوي يف تف�سري القراآن الكرمي وفهمه -
اأجاب  - الكرمي،  القراآن  ف�سائل  يف  حديثية  اأ�سئلة 

عنها الإمام ال�سوكاين رحمه اهلل، حتقيق ودرا�سة.
علم تراجم الرواة اأهميته وفائدته -

العنوان
جامعة امللك �سعود – كلية الرتبية – ق�سم الدرا�سات 	•

الإ�سلمية
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ملخ�ص البحث

ْحَمَة ِماَئَة ُجْزٍء«وقفات إميانية	  ُه الرَّ حديث »َجَعَل اللَّ
أ.د/إبراهيم بن حماد الريس

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق بحديث »َجَعَل 
الذي  واجبنا  بهدفمعرفة  وذلك  إميانية،  وقفات  ُجْزٍء«  ِمائََة  ْحَمَة  الرَّ اللَُّه 
على  يترتب  وما  اهلل،  رحمة  وبيان عظيم  تعالى،  اهلل  رحمة  نيل  به  يتحقق 
ذلك من طمأنينة القلب وأنس النفس، وأن رحمة اهلل واسعة وأن الرحمات 
والطير وفراخها واحليوانات وصغارها  وأبنائها  األم  التي بني اخللق؛ بني 
وبيان  العاملني،  رب  التي خلقها  الرحمة  من  مائة جزء  من  واحد  هي جزء 
عظمة خلق الرحمة في اإلسالم، وارتباطه باإلميان باهلل رب العاملني.، وقد 
انبنى هذا البحث من مــقدمة،وثالثة مباحث وخامتة وفهارس، أما املقدمة 
وجاء  وحدوده،  البحث  وأهداف  املوضوع  أهمية  بيان  على  اشتملت  فقد 
وفوائده،  ورواياته،  ألفاظه  بعض  وذكر  احلديث  تخريج  عن  األول  املبحث 
ذكر  مع  اهلل  رحمة  سعة  عنبيان  للحديث  الثاني  املبحث  خصصت  وقد 
بعض النصوص الواردة في معنى احلديث، ثم جاء املبحث الثالث عن األثر 
اإلمياني حلديث »املائة رحمة« في قلوب العباد وعلى أعمالهم،هذا وخلص 

البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
حممد بودباناال�سم

1981/04/29ممكان امليالد وتاريخه
الدكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الأمري عبدالقادر للعلوم الإ�سلمَيّة: ق�سنطينة- مكان احل�سول عليه
اجلزائر

اأ�ستاذ حما�سر �سنف اأالدرجة العلمية
العقيدة ومقارنة الأديانالتخ�س�ض العلمي العام
مقارنة الأديانالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
متفرغة من جامعة تبوك حاليًا لدرا�سة مرحلة الدكتوراة 

بجامعة اأم القرى.
حما�سره بق�سم الدرا�سات الإ�سلمية -بجامعة تبوك.

االإنتاج العلمي

الكتب منها:	•
»الأ�ستاذ عبدالرحمن  - بعنوان:  بتاأليف جماع،؛  كتاب 

ي امل�سلح الأديب«؛. �سيبان � املجاهد املربِّ
البحوث منها:	•

خ�سية النبوية  - بحث بعنوان: »اأ�س�س احلوار حول ال�سَّ
و�سوابطه بني النَّ�سرانية والإ�سلم -درا�سة ن�سية 

مقارنة-«.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات منها:	•

“حوار  - حول:  ل  الأوَّ الدويل  املوؤمتر  يف  امل�ساركة 
احل�سارات والثقافات” )الأردن(، ماي 2015م.

العنوان:اململكة العربية ال�سعودية مكة املكرمة. حاليًا	•العنوان
•	abeeranor23@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
ة من خالل حقائق الرحمة 	  صرانَيّ ة النَّ نقد املفاهيم اخلالصيَّ

في اإلسالم
الدكتور محمد بودبان

املفاهيم  بنقد  تتعلق  التي  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بهدف  وذلك  اإلسالم،  في  الرحمة  حقائق  خالل  من  النَّصرانَيّة  اخلالصيَّة 
تنصير  سبيل  في  يستعملونها  التي  املفاهيم  أهمِّ  أحد  من  النَّصارى  جتريد 
ي املفاهيم  حمة في اإلسالم؛ وقدرتها على حتدِّ النَّاس، وبيان اتِّساق مفاهيم الرَّ
الباطلة، مهما تفنَّن أهلها في إلباسها ثياب املنطق، أو حشدوا لها أدلًَّة، ودعوة 
واخلالص  للنجاة  ة  احلقَّ السبيل  وإلى  حمة؛  الرَّ دين  إلى  وغيرهم  النصارى 
احلقيقي، إلى دار السالم، وقد انبنى هذا البحث من مــقدمة، وثالثة فصول 
وخامتة، أما املقدمة فقد اشتملت على أهمية املوضوع وخطته، وجاء املبحث 
فقد  الثاني  املبحث  أما  النَّصرانيَّة،  في  املفاهيم اخلالصَيّة  ل عن ضبط  األوَّ
ثم  النَّصراني،  من اخملطط اخلالصي  الرحمة  مكانة  عن  للحديث  خصصته 
جاء املبحث الثالث عن النقد اإلسالمي للخالص النَّصراني من خالل الرحمة، 

هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
ر�سوان بن اإبراهيم خل�سنياال�سم

مدينة: القل، 24 مار�س 1981مكان امليالد وتاريخه
دكتوراه علوماملوؤهل العلمي

جامعة احلاج خل�سر مبدينة باتنة، اجلزائرمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ حما�سر بالدرجة العلمية

القراءات وعلومهاالتخ�س�ض العلمي العام
اأ�ستاذ مادة القراءات والتجويدالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ مادة القراءات والتجويدالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
ر�سالتان: )مقالت ال�سيخ احل�سري جمع واعتناء(،  -

ال�سيخ احل�سري حممود  فات ذكره  )التكميل مبا 
ابن خليل(

البحوث:	•
اأحاديث العر�سة الأخرية جمع ودرا�سة. -
حكم الرتجيع يف قراءة القراآن الكرمي. -
تاريخ طباعة امل�سحف يف اجلزائر، وغريها. -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

امللتقى الدويل اخلام�س للقراآن الكرمي بق�سنطينة  -
بتاريخ 03- 05 ماي 2014.

الندوة الدولية لطباعة امل�سحف ال�سريف ون�سره  -
بني الواقع والآفاق باملدينة النبوية بتاريخ 25- 27 

نوفمرب 2014.

العنوان
العنوان: نهج لكحل الطاهر القل، �سكيكدة	•
الهاتف: 22 90 66 66 6 00213	•
•	redlek21@gmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
معالم الرحمة في تنزيل القرآن الكرمي	 

 د/ أبو أروى رضوان بن إبراهيم خلشني 

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق مبعالم الرحمة في 
تنزيل القرآن الكرمي، وذلك بهدف بيان أوجه الرحمة في مضمونه، وقد انبنى 
هذا البحث من مــقدمة، ومتهيد وستة مباحث أما املقدمة فقد اشتملت على 
أهداف البحث وخطته، وجاء التمهيد بعنوان بني يدي املباحث، أما املبحث 
وجاء  القرآن،  تنزالت  في  الرحمة  معالم  عن  للحديث  خصصته  فقد  األول 
املبحث الثاني عن معالم الرحمة في تنجيم القرآن وتفريقه، ثم املبحث الثالث 
عن معالم الرحمة في املكي واملدني، يليه املبحث الرابع عن معالم الرحمة في 
أسباب النزول، ثم املبحث اخلامس عن معالم الرحمة في املنسوخ والناسخ، 
أما املبحث السادس فقد كان عن معالم الرحمة في نزول األحرف السبعة، 

هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
�سارة بنت فراج بن علي العقلءاال�سم

مكة املكرمة: 1/ 7/ 1380مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

كلية الرتبية، الأق�سام الأدبية مبكة املكرمة مكان احل�سول عليه
اأ�ستاذالدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
العقيدة واملذاهب املعا�سرة التخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
اأ�ستاذة العقيدة واملذاهب املعا�سرة بجامعة الأمرية 
نورة بنت عبدالرحمن، مديرة مركز البحوث بكلية 

الآداب

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
تكفري املعني عند اأئمة الدعوة النجدية -
البحوث منها: 	•

التثليث ومنهج ابن تيمية يف اإبطاله من خلل كتابه  -
اجلواب ال�سحيح

الو�سو�سة يف الإميان -
وما  - الأنعام  �سورة  يف  الواردة    اإبراهيم  ق�سة 

فيها من مباحث النبوة ق�سة اإبراهيم  الواردة 
يف �سورة الأنعام وما فيها من مباحث النبوة

العنوان: الريا�س، جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن 	•العنوان
•	saraaloqla@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
أوجه الرحمة املتعلقة بالغيبيات - النبوات أمنوذجا ـ	 

د: سارة بنت فراج بن علي العقالء

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق بأوجه الرحمة 
املتعلقة بالغيبيات - النبوات أمنوذجاً، بهدف بيان أوجه الرحمة في التعامل 
مع احلقائق الغيبية املتعلقة بالنبوات؛ وباخلصوص تلك املتمثلة في مراعاة 
واحترامه،  العقل  ومخاطبة  يطيقون  ال  ما  تكليفهم  البشر،وعدم  طبيعة 
وقد انبنى هذا البحث من مــقدمة، وخمسة مباحث وخامتة يتلوها فهرس 
املصادر واملراجع، وفهرس املوضوعات، أما املقدمة فقد اشتملت على أهمية 
املوضوع وخطته، أما املبحث األول فقد خصصته للحديث عن الرحمة في 
داللة العقل على الغيب، وجاء املبحث الثاني عن الرحمة في مراعاة الفطرة 
في احلاجة للرسل، ثم املبحث الثالث عن الرحمة في بعث الرسل من جنس 
البشر، أما املبحث الرابع فقد جعلته للحديث عن الرحمة في بعث الرسل 
إقامة  في  الرحمة  املبحث اخلامس عن  وجاء  والبراهني،  باآليات  مؤيدين 
احلجة بالرسل وعدم التعذيب قبل إرسال الرسل وإنزال الكتب، هذا وخلص 

البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
د. بدرية حممد عبداهلل الفوزان اال�سم

الريا�سمكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سلمية مكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

دعوةالتخ�س�ض العلمي العام
عقيدة التخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
ع�سو هيئة تدري�س -ق�سم الدرا�سات الإ�سلمية جامعة 

امللك �سعود 

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
النبي  - امل�ضتقيم يف حمبة  “ال�ضراط  من�سور  بحث 

S واأثرها يف منهجية التلقي والتطبيق” يف جملة 
كلية دار العلوم - جامعة القاهرة 

املناعة  - تعزيز  يف  العقدية  من�سور” القواعد  بحث 
امللك  كلية   - الأمنية  البحوث  جملة  يف  الفكرية” 

فهد الأمنية
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

الأمن  - تعزيز  يف  الأ�سرة  دور  ندوة  يف  عمل  ورقة 
الفكري.

ورقة عمل يف ندوة “حقوق امللكية الفكرية” كلية  -
الرتبية.

العنوان: ق�سم الدرا�سات الإ�سلمية - كلية الرتبية 	•العنوان
•	balfawzan@ksu.edu.sa:الربيدالإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
-دراسة 	  واملسيحية  اإلسالم  بني  الرحمة  مفهوم  في  دالالت 

مقارنة
د. بدرية بنت محمد عبداهلل الفوزان

في  بدالالت  تتعلق  التي  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بهدف  وذلك  مقارنة،  -دراسة  واملسيحية  اإلسالم  بني  الرحمة  مفهوم 
مبفهوم  ومقارنتها  الكتاب،  ألهل  الكرمي  القران  في  الرحمة  دالالت  إبراز 
الرحمة من خالل نصوص الكتاب املقدس، وتوضيح دالالت مفهوم الرحمة 
البحث  انبنى هذا  وقد  فيه.  الواقع  االنحراف  وإبراز  املقدس،  الكتاب  في 
من مــقدمة، ومتهيد وفصلني، أما املقدمة فقد اشتملت على بيان مشكلة 
مبصطلحات  للتعريف  التمهيد  وجاء  وتقسيماته،  البحث  وأهداف  البحث 
الدراسة، أما الفصل األول فقد خصصته للحديث عن الرحمة بأهل الكتاب 
في القران الكرمي، وجاء الفصل الثاني عن الرحمة في الكتاب املقدس، هذا 

وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
خالد اأحمد بركات اال�سم

1971 ببنني �سمال لبنانمكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة طرابل�س - لبنان مكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ حما�سرالدرجة العلمية

ا�سول الدين - التف�سري وعلوم القراآن التخ�س�ض العلمي العام
التف�سري والقراءات وعلوم القراآنالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
�سيخ القراء �سمال لبنان - ا�ستاذ حما�سر يف جامعة 

طرابل�س واجلنان وبريوت.

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
القراءات واأثرها يف تنوع املعنى -
الوقف والبتداء و�سلتهما بالقراءات والتف�سري -
البحوث:	•

اجلمع بني الرواية والدراية واأهميته يف التلقي. -
الو�سطية والعتدال يف فكر ال�سيخ ر�سيد اخلطيب  -

من خلل تف�سريه.
منهج الأنبياء يف احلوار مع خمالفيهم يف الراأي. -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات: اأهمها	•

امللتقى القراآين ال�سنوي - جاكارتا. -
موؤمتر الإ�سلم والإرهاب - رو�سيا. -
موؤمتر تقارب الأديان - فرن�سا -

العنوان
العنوان: طرابل�س - لبنان 	•
الهاتف: 009613805604	•
•	barakatk@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
أسباب الرحمة وأثرها في إصالح الفرد واجملتمع من خالل آيات 	 

القرآن الكرمي، 
د/ خالد أحمد بركات

الرحمة  بأسباب  تتعلق  التي  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
وأثرها في إصالح الفرد واجملتمع من خالل آيات القرآن الكرمي، وذلك بهدف 
التعرف على أسباب الرحمة وأثرها في إصالح الفرد واجملتمع، وحث املسلمني 
بينهم،  فيما  للتراحم  ورحمة  القرآن هدى  واتخاذ  الرحمة،  التحلي بصفة  على 
واتباعهم نبيهم )الرحمة املهداة(، وليس دين إرهاب وسفك للدماء، وقد انبنى 
أما  مباحث،  وعشرة  ومتهيد  املقدمة  أما  متهيد،  مــقدمة،  من  البحث  هذا 
البحث، ومنهجه وخطته،  املوضوع ومشكلة  املقدمة فقد اشتملت على أهداف 
وجاء التمهيد عن مفهوم الرحمة في اللغة واالصطالح، أما املبحث األول فقد 
خصصته للحديث عن اإلميان، ثم املبحث الثاني عن التقوى، واملبحث الثالث عن 
القرآن الكرمي وصلته بالرحمة، ثم املبحث الرابع عن الدعاء، ثم املبحث اخلامس 
املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  األمر  عن  السادس  املبحث  وجاء  االستغفار،  عن 
الفرد  إصالح  في  وأثرهما  الزكاة  وإيتاء  الصالة  إقام  فعن  السابع  املبحث  أما 
في إصالح  وأثرها   S ورسوله  اهلل  الثامن عن طاعة  املبحث  وجاء  واجملتمع، 
الفرد واجملتمع، ثم املبحث التاسع عن الهجرة في سبيل اهلل وأثرها في إصالح 
وخلص  هذا  اهلل،  في سبيل  اجلهاد  العاشر عن  املبحث  وجاء  واجملتمع،  الفرد 

البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
د. خديجة اإبراهيم اإزعرينياال�سم

املغربمكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة عبداملالك ال�سعدي، املغربمكان احل�سول عليه
الدكتوراهالدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
ال�سنة وعلومهاالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ م�ساعد بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سلميةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
ال�سهيد عثمان بن عفان  - التمهيد والبيان يف مقتل 

درا�سة  املالقي )ت 741ه�(  بن يحي  بكر  لأبي   
وحتقيق )بال�سرتاك(

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
املوؤمتر العاملي عن املراأة يف ال�سرية النبوية واملراأة  -

اأمنوذجا.  ال�سعودية  العربية  اململكة  املعا�سرة: 
بجامعة الق�سيم اململكة العربية ال�سعودية، بتاريخ 

18-5/20/ 1433ه.
الغرب  - تراث  يف  املوؤمنني   اأم  “عائ�سة  ندوة 

للدرا�سات  نافع  بن  عقبة  مركز  الإ�سلمي” 
 -16 بتاريخ  والتابعني،  ال�سحابة  حول  والأبحاث 

17 دجنرب 2011م، بطنجة، املغرب.

العنوان:حي الندي، �سارع القريع رقم 3، الريا�س	•العنوان
•	k.izaaryene@gmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث

الرحمة في االبتالء بالضراء في ضوء السنة النبوية	 
د. خديجة إبراهيم إزعريني

في  بالرحمة  تتعلق  التي  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
االبتالء بالضراء في ضوء السنة النبوية، وذلك بهدف بيان مظاهر اخليرية 
والرحمة في االبتالء بالّضراء، وقد انبنى هذا البحث من مــقدمة،ومتهيد 
املوضوع  أهمية  بيان  على  اشتملت  فقد  املقدمة  أما  وخامتة،  ومبحثني، 
في  الواردة  باأللفاظ  للتعريف  التمهيد  وجعلت  وحدوده،  البحث  وأهداف 
عنوان البحث، أما املبحث األول فقد خصصته للحديث عن الرحمة الربانية 
في ابتالء األمة، ثم جاء املبحث الثاني عن الرحمة الربانية في ابتالء الفرد، 

وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
عبدال�سلم حم�سن يو�سفاال�سم

�سوريا/ احل�سكة/ 1973مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

ال�سودان/ اأم درمانمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

التف�سري وعلوم القراآنالتخ�س�ض العلمي العام
التف�سريالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ م�ساعد/جامعة ماردين/تركياالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
عمدة  - كتابه  خلل  من  التف�سريي  العيني  منهج 

القاري
ال�سياق القراآين واأثره الرتجيحي -
امل�ساركةيف املوؤمترات والندوات:	•

موؤمتر بدرالدين العيني/عينتاب. موؤمتر املوؤ�س�سة  -
الدينية وال�سلم الجتماعي/ماردين

العنوان
العنوان:تركيا/ماردين/كلية الإلهيات	•
الهاتف:00905347314490	•
•	DrAbdusselam99@gmail.com:الربيد
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ملخ�ص البحث

معالم الرحمة في عقيدة اإلميان باليوم اآلخر	 
د. عبدالسالم محسن يوسف

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق مبعالم الرحمة 
رحمة  معالم  على  الوقوف  بهدف  وذلك  اآلخر،  باليوم  اإلميان  عقيدة  في 
اهلل بعباده من خالل هذا اليوم، كيف تكون هذه الرحمة ومتى، وقد انبنى 
فقد  املقدمة  أما  وخامتة،  فصول  وثالثة  مــقدمة،ومتهيد  من  البحث  هذا 
اشتملت على أهمية املوضوع وخطته، أما التمهيد فقد خصصته للتعريف 
بيوم القيامة، وسبيل اإلميان به، ومكانته عند املسلم، ثم جاء الفصل األول 
عن منهج القرآن في إثبات يوم القيامة واالستدالل عليه، وأماالفصل الثاني 
امليزان  ماهية  وعن  القيامة،  يوم  احلساب  كيفية  عن  بتمهيٍد  قدمته  فقد 
والسيئات،ثم  احلسنات  توزيع  وكيفية  العلماء،  أقوال  خالل  من  وحقيقته، 
الفصل  جاء  ثم  اليوم  هذا  في  اهلل  رحمة  جتليات  عن  للحديث  خصصته 
األفراد  سلوك  في  العقيدة  هذه  أثر  عن  باحلديث  خصصته  وقد  الثالث 
واجلماعات، وختمته بذكر بعض الصور واألحوال في ذلك اليوم ألهل النار 
أبرز  بتدوين  البحث  أكثر،وأخيراًفقد ختمت  الصورة  لتكتمل  وألهل اجلنة 
على  وتؤكد  املوضوع  أهمية  تبرز  واستخالص  استنتاج  من  إليه  ما وصلت 

خطورته في احلياة. 
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مختصر السيرة الذاتية
علي بن �سعيد العبيدياال�سم

خمي�س م�سيط 1382ه�مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سلميةمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

عقيدة ومذاهب معا�سرةالتخ�س�ض العلمي العام
عقيدة ومذاهب معا�سرةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

رئي�س وحدة التعلم الإلكرتوين بكلية ال�سريعةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
مو�سوعة الروح 4 اأجزاء. -
احلديثة،  - الروحية  ملذهب  ال�ساملة  املو�سوعة 

وحت�سري الأرواح )2جملد(.
�سل�سلة ق�س�س الأذكار )6ق�س�س(. -
البحوث:	•

توحيد العبادة بني ال�سلف واملتكلمني. -
ا�ست�سراف امل�ستقبل الأمني للمملكة العربية ال�سعودية. -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات: -
اجلهل بالدين اأ�سا�س التطرف ومنبع الإرهاب. -
ال�سعارات املعا�سرة واأهميتها يف تعزيز الحت�ساب. -
اأهمية الأمن )ندوة(.	•

العنوان
العنوان:جامعة امللك خالد - اأبها.	•
الهاتف:0503223963	•
•	aliabeedi@gmail.com:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث

آثار رحمة اهلل في املرض واملوت	 
د. علي بن سعيد العبيدي

رحمة  بآثار  تتعلق  التي  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
هو  فيما  اإللهية  الرحمة  إبراز صفة  بهدف  وذلك  واملوت،  املرض  في  اهلل 
مظنة األلم لإلنسان، وتقرير أن املرض واملوت ليسا شراً محضاً، وتقرير أن 
املرض واملوت قدران نافذان، وتصحيح النظرة السلبية نحو اإلصابة باملرض 
واملوت، وقد انبنى هذا البحث من مــقدمة، ومدخل، ومبحثني، وخامتة، أما 
املدخل  البحث، وأهميته، وخطته، وجاءت  املقدمة فاشتملت على أهداف 
األول فقد خصصته  املبحث  أما  وإرادته،  الشر  اإللهية وخلق  الرحمة  عن 
للحديث عن آثار رحمة اهلل في املرض، وجاء املبحث الثاني عن آثار رحمة 

اهلل في املوت، هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
علي �سالح علي م�سطفىاال�سم

عمان، الأردن، 1975/2/8ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

اجلامعة الأردنية، عمان، الأردنمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

علوم احلديث النبويالتخ�س�ض العلمي العام
العقيدة واملذاهب املعا�سرة التخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ م�ساعد يف كلية الإلهيات، جامعة حران، تركياالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
اخلا�سة  - ال�سحيحني  اأحاديث  يف  املعا�سن  طعون 

باأ�سباب النزول والتف�سري؛ درا�سة نقدية.
الأحاديث التي �سرح الإمام البخاري بت�سحيحها  -

وتخريجا  جمعا  ال�سحيح؛  اجلامع  يودعها  ومل 
ودرا�سة.

البحوث منها:	•
نقد دعوى وجود الإ�سرائيليات يف ال�سحيحني. -
حتليل  - ها�سم؛  بني  قري�س  مقاطعة  �سحيفة  خرب 

ونقد. 
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

يف  - عقد  الذي  الإن�سان  وتربية   S النبي  موؤمتر 
عنوان  2014م.  عام  الرتكية  �سانلياأورفة  مدينة 
الفردية  الفروق  مراعاة  للموؤمتر:  املقدم  البحث 

يف الرتبية النبوية لل�سحابة.

العنوان

العنوان: تركيا، �سانلياأورفة، عثمان بي، جامعة حران، 	•
كلية الإلهيات

الهاتف:00905077764488	•
•	abuowys@gmail.com:الربيد:لإلكرتوين
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ملخ�ص البحث

الرحمة في اإلسالم واقعية املفهوم ودفع الشبهات	 
د. علي مصطفى

في  بالرحمة  تتعلق  التي  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
اإلسالم واقعية املفهوم ودفع الشبهات، وذلك بهدففهم صحيح خللق الرحمة 
من خالل كالم النبي S وفعله أيضا، ألن خير تفسير للنص النظري هو 
التطبيق العملي عند قائله. فكيف ميكن فهم الرحمة فهما يوافق النصوص 
البحث  هذا  جاء  واحد؟  آن  في  العقل  نهم  ويرضي  ومقاصدها  الشرعية 
مــقدمة،وأربعة  من  البحث  هذا  انبنى  وقد  السؤالني،  هذين  عن  للجواب 
مطالب وخامتة، أما املقدمة فقد اشتملت على بيان أهمية املوضوع وأهداف 
املطلب  ثم  الرحمة،  خلق  مفهوم  عن  األول  املطلب  وجاء  وحدوده،  البحث 
الثاني عن واقعية مفهوم خلق الرحمة في منظومة األخالق اإلسالمية، يليه 
املطلب الثالث عن منزلة خلق الرحمة في الكتاب والسنة، أما املطلب الرابع 
فقد خصصته للحديث عن شبهات منكري الرحمة في اإلسالم وجوابها، 

هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
منرية بنت فراج بن علي العقلاال�سم

مكة املكرمةمكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

الريا�سمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

العقيدة واملذاهب املعا�سرةالتخ�س�ض العلمي العام
عقيدة اأهل ال�سنة واجلماعةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

ع�سو هيئة التدري�سالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
الألفاظ وامل�سطلحات املتعلقة بالنبوات -
البحوث:	•

الروح -
املباهلة -
موقف ال�سلف من علم الكلم -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

املنتدى العاملي لإدارة الكوارث والأزمات -
امللتقى الرتبوي الأول -
امللتقى الرتبوي الثاين -

العنوان: الريا�س - جامعة امللك �سعود	•العنوان
•	malogla@ksu.edu.sa:الربيد الإلكرتوين



297

ملخ�ص البحث

رحمة الرحمن الرحيم معناها وآثارها	 
د. منيرة العقال

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق برحمة الرحمن 
الرحمن  اهلل  اسمي  معنى  بيان  بهدف  وذلك  وآثارها،  معناها  الرحيم 
والرحيم، والفرق بينهما، والتعرف على أنواع الرحمة، وإثبات صفة الرحمة 
هلل سبحانه كما يليق بجالله باألدلة،والرد على املبتدعة في ذلك، وتوضيح 
اهلل على علم العباد وسلوكهم، وقد انبنى هذا البحث  آثار اإلميان برحمة 
من مــقدمة، وأربعة مباحث، وخامتة. أما املقدمة فقد اشتملت على أهداف 
املوضوع ومشكلة البحث، ومنهجه وخطته، أما املبحث األول فقد خصصته 
أنواع  عن  الثاني  املبحث  وجاء  الرحيم،  الرحمن  اهلل  أسما  عن  للحديث 
الرحمة، ثم املبحث الثالث عن آثار رحمة اهلل سبحانه، وجاء املبحث الرابع 
عن ثمار اإلميان برحمة اهلل، هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها 

أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
يحيى مقبل �سالح ال�سباحياال�سم

اليمن -1976ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

ماليزيا ) جامعة مليا(مكان احل�سول عليه
ا�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

التف�سري وعلوم القراآنالتخ�س�ض العلمي العام
التف�سري املو�سوعيالتخ�س�ض العلمي الدقيق

ا�ستاذ م�ساعد بجامعة �سنعاءالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
اإلى  - الدعوة  من  وموقفهم  الكرمي  القراآن  يف  امللأ 

اهلل )ر�سالة ماج�ستري(.
ر�سالة  - الفكري)  التغيري  يف  الكرمي  القراآن  منهج 

دكتوراه(.
والقراءة  - املقا�سدي  النظر  بني  القراآين  اخلطاب 

احلداثية.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

امل�ساركة يف موؤمتر حول )اجلاليات الإ�سلمية يف  -
بلد الغرب والتعاي�س( باإيطاليا 2005م.

“اخلطاب  - مو�سوع:  يف  الأولى  الدولية  الندوة 
-19 وال�ضتنباط” اأيام:  والفهم  البنية  القراآين: 

20 نونرب 2013 بكلية الآداب �ساي�س فا�س.

العنوان
العنوان:اليمن-�سنعاء	•
الهاتف:00967712023381	•
•	yahyam1977@gmail.com:الربيدالإلكرتوين
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ملخ�ص البحث

مالءمة التكاليف الشرعية للمكلف وأوجه الرحمة فيها	 
د. يحيى مقبل الصباحي

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق مبالءمة التكاليف 
من  الرحمة  صور  بهدفبيان  وذلك  فيها،  الرحمة  وأوجه  للمكلف  الشرعية 
خالل التكاليف الشرعية، ومالئمتها للمكلف في كل أحوله، ومعرفة سمات 
التكاليف الشرعية وأوجه الرحمة باملكلف، والتعرف بشكل مجمل على مقاصد 
التكاليف وكيف تتحقق الرحمة من خاللها، وبيان أثر أداء املكلف للتكاليف 
بعيدا عن احلرج والعنت، وقد انبنى هذا البحث من مــقدمة،ومبحثني وخامتة، 
أما املقدمة فقد اشتملت على أهداف البحث ومشكلته ومنهجه والدراسات 
مفهوم  عن  للحديث  األول  املبحث  جعلت  وقد  البحث،  ومخطط  السابقة 
التكاليف الشرعية وسماتها ثم جاء املبحث الثاني عن التكاليف مقاصدها 

وتفاوت درجاتها،هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
�سفية بنت الونا�س ح�سنياال�سم

30-03-1967 بومردا�س - اجلزائرمكان امليالد وتاريخه
ماج�ستري يف اأ�سول الفقه املوؤهل العلمي

كلية العلوم الإ�سلمية - اجلزائر-مكان احل�سول عليه
م�سرف جداالدرجة العلمية

اأ�سول الفقهالتخ�س�ض العلمي العام
القواعد الفقهيةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذة يف التعليم الثانوي )علوم �سرعية(العمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
البحوث:	•

فقه القرو�س امل�سرفية احلديثة  -
اأ�سباب التمكني احل�ساري من خلل حديث: “اإذا  -

مات الن�سان انقطع عمله اإل من ثلث...”
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

درا�سة  - عبدالرحمان اجليليل يف  ال�سيخ  “منهج 
ملتقى  فعاليات  “�سمن  التاريخية  ال�سخ�سية 
يحيى  جامعة  اجليليل”  عبدالرحمان  “ال�سيخ 

فار�س - املدية- اجلزائر.

العنوان:حي الإ�سارة عمارة رقم 5 الر�ستمية- اجلزائر.	•العنوان
•	s.djellal@gmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث

مجهول النسب بني رحمة التشريع اإلسالمي والتشريع الوضعي	 
أ/ صفية الوناس حسني

جداال  طرحت  التي  املستجدة  القضايا  من  النسب  مجهول  مشكلة  تعد 
واسعا بني مختلف التشريعات، فمجهول النسب جزء من نسيج هذا اجملتمع 
فإن رعيناه ورحمناه كان عنصر بناء وفخر لهذا اجملتمع، وإن أهملناه وقسونا 
عليه كان عنصر هدم وإفساد. وقد واجه كل من التشريع اإللهي والتشريع 
الوضعي مشكلة الطفل مجهول النسب، فمنع االسالم التبني وشرع نظاما 
بديال له وهو الكفالة، رعاية للطفل وحفاظا على اجملتمع، في حني أباحت 
بعض التشريعات الوضعية التبني، وفتحت باب األسر البديلة رحمة مبجهول 
النسب؛ فأي التشريعني راعى الرحمة في تشريعه؟ وأي التشريعني لم تعارض 

رحمته مصالح العامة، أو تتناقض فيه الرحمة مع القيم واملبادئ العامة؟
ومن هنا جاء هذا البحث لإلجابة على هذه التساؤالت فحاولت من خالله 
املوازنة بني كال التشريعني فأوضحت فيه أّن اإلسالم لم يشّرع حكما أو لم 
يحرم أمرا إال رحمة بعباده ومراعاة ملصاحلهم، وأّن ما جاءت به التشريعات 

الوضعية رحمة متوّهمة ومذمومة.
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مختصر السيرة الذاتية
اأ. د. اإ�سماعيل حممد اإ�سماعيل �سندي )عمايره(.اال�سم

---مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

---مكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ دكتورالدرجة العلمية

الفقه الإ�سلمي املقارنالتخ�س�ض العلمي العام
الفقه الإ�سلمي املقارنالتخ�س�ض العلمي الدقيق

جامعة القد�س املفتوحة/فل�سطني/فرع اخلليلالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

عدد الأبحاث والكتب التي ن�َسَرها: )40( بحثًا، وكتابان.	•
مرحلتي 	• يف  علمية  ر�سالة  من)40(  اأكرث  ناق�َس 

املاج�ستري والدكتوراة.
مة 	• م اأكرث من )65( بحثًا علميًا ملجلت علمية حُمكَّ حكَّ

وموؤمترات.
لدرجة 	• العلمية  الر�سائل  من  عدد  على  اأ�سرَف 

املاج�ستري يف جامعتيِّ اخلليل والقد�س.

العنوان
•	 ،152 داخلي:   ،0097022297480 العمل:  هاتف 

هاتف متنقل: 00970599379299. 
•	.ishindi@qou.edu :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث

معالم الرحمة في تشريعات البيوع في اإلسالم، 	 
أ. د. إسماعيل محمد شند)عمايره(

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق مبعالم الرحمة 
في  الرحمة  أهمية  بهدفبيان  وذلك  اإلسالم،  في  البيوع  تشريعات  في 
خاء في اجملتمع، وتأصيل خلق الرحمة في مجال البيوع  سيادة األمن والرَّ
وإبراز  العلم،  أهل  وآثار  النبوية  واألحاديث  القرآنية  النصوص  خالل  من 
محاسن الشريعة اإلسالمية وفضائلها ودورها البنَّاء في بناء النفوس وزرع 
والتجارية بني  العالقات االقتصادية  التسامح والرحمة فيها، وتنظيم  روح 
أنبنى  وقد  والرحمة،  التسامح  كخلق  الرفيعة  األخالق  خالل  من  الناس 
نت  هذا البحث منمقدمة، وخمسة مباحث، وخامتة، أما املقدمة فقد تضمَّ
السابقة، ومنهج  والدراسات  وأهدافه، وحدوده،  وأهميِّته،  البحث،  مشكلة 
ته، وجاء املبحث األول عن الرحمة في الوفاء بالوعود والعقود،  البحث، وخطَّ
أما املبحث الثاني فقد خصصته للحديث عن الرحمة في الصدق واألمانة 
في البيع، يليه املبحث الثالث عن الرحمة في السماحة والتيسير في البيع، 
ثم املبحث الرابع عن الرحمة في إجازة بعض البيوع استثناء من األصل، ثم 
باآلخرين،هذا  الضارة  البيوع  النهي عن  في  الرحمة  املبحث اخلامس عن 

وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
ن�سي�م بوعافية اال�سم

14 جويلية 1972مكان امليالد وتاريخه
مهند�س دولة الكرتوتقني املوؤهل العلمي

املعهد الوطني للكهرباء والإلكرتونيك بومردا�س مكان احل�سول عليه
---الدرجة العلمية

 مهند�س دولة الكرتوتقني التخ�س�ض العلمي العام
---التخ�س�ض العلمي الدقيق

اأمام خطيب/ رئي�س مركز الإنتاج املياه العمل احلايل

االإنتاج العلمي

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
باجلامعة  - الرابع  الدويل  املوؤمتر  يف  م�ساركة 

الإ�سلمية للمدينة املنورة بعنوان: )نحو اإ�سرتاتيجية 
تكاملية للنهو�س بالوقف الإ�سلمي( 1434ه�

اجناز العديد من الربامج التلفزيونية والإذاعية  -
ن�سر العديد من املقلت عرب خمتلف اجلرائ -

العنوان: الريا�س، جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن 	•العنوان
•	saraaloqla@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث

الّرحمة املهنية بني املنظور الّشرعي والقانون الوضعي	 
أ. نسيــــم بوعافيــــة.

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق بالّرحمة املهنية 
بني املنظور الّشرعي والقانون الوضعي، وذلك بهدف بيان شامل وعام جملال 
العمل والكسب وعالقته بالرحمة، وقد أنبنى هذا البحث من مقدمة وثالثة 
ومنهجه  البحث  أهداف  على  اشتملت  فقد  املقدمة  أما  وخامتة،  مباحث 
املهنية  بالّرحمة  التعريف  فيه عن  فقد حتدثت  األول  املبحث  أما  وخطته، 
وخصائصها، وجاء املبحث الثاني عن مناذج من الّرحمة املهنية في الشريعة 
والقوانني الوضعية، وختمت باملبحث الثالث باملقارنة بني التنزيل الشرعي 
والقانون الوضعي، في مراعاتهما للرحمة املهنية، هذا وخلص البحث إلى 

خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
ايهاب حممد جا�سم ال�سامرائياال�سم

�سامراء/ 1984/8/5مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

كلية الإمام الأعظم اجلامعة/ بغدادمكان احل�سول عليه
مدر�سالدرجة العلمية

الفقه واأ�سولهالتخ�س�ض العلمي العام
اأ�سول الفقهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
حما�سر يف كلية الإمام الأعظم/ �سامراءنورة بنت 

عبدالرحمن، مديرة مركز البحوث بكلية الآداب

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
حممد  - الإمام  عند  الأ�سويل  التجديد  يف  نظرات 

الطاهر بن عا�سور، قيد الطباعة
البحوث:	•

�سناعة املفاهيم بني الن�س والواقع -
اأثر املقا�سد يف الختلف -
املقا�سد القراآنية  -

العنوان

العنوان:العراق/ �سامراء	•
الهاتف:9647705133688	•
•	ehab2010971@yahoo.com:الربيدالإلكرتوين
�س ب: 72003، العراق بغداد الأعظمية.	•
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ملخ�ص البحث

الرحمة في تشريع العبادات التخفيف أمنوذجًا	 
د. ايهاب محمد اللمعي

في  بالرحمة  تتعلق  التي  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
والتخفيف  الرحمة  مظاهر  بيان  بهدف  وذلك  التخفيف،  العبادات  تشريع 
في  التخفيف  أوجه  على  البراهني  وإقامة  األدلة  واستظهار  الشريعة،  في 
الشريعة، ووضع جملة من األلقاب املنهجية لضم فروع التخفيف حتت كلي 
يعمها وأصل يضمها، وقد أنبنى هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث أم 
وخطته،  ومنهجه  وأهدافه  وقيمته  البحث  أهمية  فيها  بينت  فقد  املقدمة 
وجاء املبحث األول عن التأصيل ملقصد التخفيف في الشريعة اإلسالمية، 
أما املبحث الثاني فقد ذكرت فيه أوجه التخفيف في التكاليف الشرعية، 
وجاء املبحث الثالث عن مبادئ التنظير وقواعد التنزيل، هذا وخلص البحث 

إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
حممد حمو�س اال�سم

1972/12/14 بولوغني اجلزائر العا�سمة مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة اجلزائر كلية العلوم الإ�سلمية مكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�سارك الدرجة العلمية

العلوم الإ�سلمية التخ�س�ض العلمي العام
العقيدة واملذاهب املعا�سرة التخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
رئي�س ق�سم ال�سريعة والقانون م�ساعد جامعة اجلزائر1 

كلية العلوم الإ�سلمية 

االإنتاج العلمي

البناء الأ�سويل للإمام مالك �سورة واملعامل  -
املدخل اإلى التخريج الفقهي امل�سطلحات واملفاهيم  -
التعوي�س عن ال�سرر املايل يف الفقه الإ�سلمي  -
امللتقى الثقايف الدويل بدولة الإمارات �سنة 2003،  -

�سنة 2005 
امللتقى الثقايف ب�سلطنة عمان �سنة 2007 -

العنوان: الريا�س، جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن 	•العنوان
•	saraaloqla@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث

خصائص الرحمة في العبادات 	 
 د/ محمد حموش

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق بخصائص الرحمة 
في العبادات، وذلك بهدف بيان أن رحمة اخللق من أخص مقاصد الشريعة 
العبادات  كون  حيث  من  األحكام،  موارد  واستقراء  النقلية  باألدلة  الثابتة 
الشرعية قامت على السماحة واليسر ورفع احلرج ودفع الضرر، وإبراز رحمة 
الشريعة في كونها جاءت تكاليفها بوسطية محكمة نسخت األغالل واآلصار 
باعتدال موزون، واستقراء خصائص الرحمة في العبادات الشرعية تنزيال 
وتبليغا وتطبيقا، وقد أنبنى هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث أم املقدمة 
فقد بينت فيها أهداف البحث ومشكلته ومنهجه وخطته، أما املبحث األول 
فقد خصصته للحديث عن حتديد مفاهيم البحث وعالقة الرحمة مبقاصد 
الشريعة، وجاء املبحث الثاني عن خصائص الرحمة في العبادات، أما املبحث 
الثالث فقد كان عن حتديد مفاهيم البحث وعالقة الرحمة مبقاصد الشريعة، 

هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
ابت�سام حممد اآدم ح�سننياال�سم

ال�سودان 3/16/ 1966ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراه يف ال�سريعة والقانوناملوؤهل العلمي

جامعة اأم درمان الإ�سلمية بال�سودانمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

�سريعة وقانونالتخ�س�ض العلمي العام
فقه جنائي مقارنالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
اأ�ستاذة بجامعة الدمامنورة بنت عبدالرحمن، مديرة 

مركز البحوث بكلية الآداب

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
م�سكلت تنظيم الن�سل/ قيد الطبع -
البحوث:	•

3 بحوث قيد الن�سر -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

موؤمتر ا�سلمة وتوطني العلوم النف�سية مباليزيا -

العنوان: الريا�س، جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن 	•العنوان
•	saraaloqla@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث

املسائل الطبية املتعلقة بالرحمة وحكمها الشرعي	 
د. ابتسام محمد آدم حسنني.

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق باملسائل اطبية 
محدد  مفهوم  وضع  بهدف  وذلك  الشرعي،  وحكمها  بالرحمة  املتعلقة 
املستجدة  الفقهية  األحكام  ومعرفة  الفقهية،  باملسائل  والتعريف  للرحمة، 
واملتعلقة، وقد أنبنى هذا البحث من مقدمة ومبحثني وخامتة، أما املقدمة 
فقد اشتملت على أهداف البحث ومنهجه وخطته، أما املبحث األول فقد 
حتدثت فيه عن مناذج من املسائل الطبية املتعلقة بالرحمة، وجاء املبحث 
الثاني عن التداوي، هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
اإ�سماعيل غازي اأحمد مرحبااال�سم

الكويت - 1972ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

اجلامعة الإ�سلمية باملدينة املنورةمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

ال�سريعة الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
الفقهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

ع�سو هيئة التدري�س يف جامعة اأم القرىالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
البنوك الطبية واأحكامها الفقهية.  -
حتقيق تهذيب ال�سنن لبن القيم. -
البحوث:	•

حت�سني الن�سل درا�سة فقهية طبية. -
ت�سخي�س الطبيب واأثره يف احلكم ال�سرعي. -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

ندوة اخلليا اجلذعية ثورة طبية ومواكبة فقهية  -
جامعة ام القرى، مكة، 12/ 5/ 1436

اأثر متغريات الع�سر يف اأحكام احل�سانة  -
جامعة اأم القرى، مكة، 23 �سفر 1436

العنوان

•	 - املكرمة  مكة   - ال�سعودية  العربية  العنوان:اململكة 
جامعة ام القرى - كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سلمية

الهاتف:00966554536193	•
•	Momomo1972@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين



313

ملخ�ص البحث

رخص املريض الشرعية املتعلقة بالصالة وتطبيقاتها املعاصرة	 
 د. إسماعيل غازي مرحبا

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق برخص املريض 
إثبات  بهدف  وذلك  املعاصرة،  وتطبيقاتها  بالصالة  املتعلقة  الشرعية 
الشرعية  والتكاليف  التعبدية  الشعائر  في  واليسر  والرفق  الرحمة  دخول 
وإثبات دخول  الشعائر،  الرخص املشروعة في هذه  عملياً من خالل واقع 
واليسر في تطبيقات حياتنا  والرفق  الرحمة  التي تدل على  الرخص  هذه 
املعاصرة، وعدم اقتصارها على املاضي، وقد أنبنى هذا البحث من مقدمة 
ومتهيد وسبعة مباحث وخامتة، أما املقدمة فقد احتوت على أهمية البحث 
وسبب االختيار وخطة البحث، جاء التمهيد في مفهوم الرخصة وعالقتها 
اإلسقاط  للحديث عن رخصة  فقد خصصته  األول  املبحث  أما  بالرحمة، 
بسبب املرض، وجاء املبحث الثاني عن رخصة التنقيص بسبب املرض أما 
الرابع  املبحث  ثم  املرض،  بسبب  اإلبدال  رخصة  عن  فكان  الثالث  املبحث 
عن رخصة التقدمي بسبب املرض، ثم املبحث اخلامس عن رخصة التأخير 
املرض،  بسبب  االضطرار  رخصة  عن  السادس  املبحث  ثم  املرض،  بسبب 
وأخيراً املبحث السابع ع رخصة التغيير بسبب املرض، هذا وخلص البحث 

إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
البندري عبداهلل حممد اجلليلاال�سم

الريا�س/1382ه�.مكان امليالد وتاريخه
دكتوراه يف الفقه املوؤهل العلمي

جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن/الآدابمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
الفقهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ م�سارك بق�سم الدرا�سات الإ�سلمية العمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
اأثر الفح�س الطبي يف اإثبات عيوب النكاح.، -
اأثر العلم بالقرينة على الأحكام الق�سائية. -
فقهية”. - عمل املراأة يف الق�ساء”درا�سة 
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

امل�ساركة يف ندوة الطلق بجامعة امللك �سعود. -

العنوان: الريا�س 	•العنوان
•	aaaljulayel@pnu.edu.sa :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
أوجه الرحمة في تشريع عبادة الصيام 	 

د. البندري بنت عبداهلل اجلليل

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق بأوجه الرحمة في 
تشريع عبادة الصيام، وذلك بهدف بيان أن اإلسالم دين الرحمة واليسر، شرعت 
أحكامه ليعتنقها أكبر قدر من البشر، ومنهجه منهج متكامل يعنى باحلياة من 
جميع جوانبها، وبيان يسر التكاليف وسهولتها وإن املتتبع ألبواب الشريعة يرى 
أنها تهدف من وراء ذلك إلى متكني املسلم من أداء العبادة بحسب ظروفه، سواء 
كانت هذه الظروف خاصة باجلهل، أم باإلكراه، أم بالعجز وعدم القدرة، وذكر ما 
تضمنته رسالة محمد S من شمول في األحكام، والصالحية لكل مكان وزمان، 
مما يؤهلها لالنسجام مع األحوال التي تعيشها اجملتمعات على مختلف أحوالها، 
وذلك مبا اشتملت عليه من قواعد جتلب التيسير، وترفع احلرج، وتبعد الشدة، 
املقدمة فقد  أما  البحث من مقدمة، وعشرة مباحث، وخامتة،  أنبنى هذا  وقد 
اشتملت على أهمية املوضوع، وأهداف البحث، واملنهج املتبع فيه، وجاء املبحث 
األول عن التدرج في تشريع الصيام، أما املبحث الثاني فقد كان عن مدة الصيام، 
عن  خصصته  فقد  الرابع  املبحث  أما  الصيام،  وقت  عن  الثالث  املبحث  وجاء 
الوصال في الصيام، وجاء املبحث اخلامس عن صوم أصحاب األعذار، وحتدثت 
في املبحث السادس عن الصوم في البالد القطبية، أما املبحث السابع فقد كان 
احلديث فيه عن صوم اجملاهدين، ثم جاء املبحث الثامن عن الصوم واجلماع، 
عن  العاشر  باملبحث  البحث  وختمت  الصيام،  قضاء  في  التاسع  املبحث  ويليه 

مشروعية الكفارة، هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
د.اإميان عبدالرحمن حممود مغربياال�سم

مكة املكرمة/1391ه�مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة اأم القرىمكان احل�سول عليه
اأ.م�ساركالدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
التف�سري وعلوم القراآنالتخ�س�ض العلمي الدقيق

ع�سو هيئة التدري�س بق�سم الكتاب وال�سنة العمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
ودللت(  - اآيات  الكرمي..  القراآن  يف  )ال�سحك 

مبجلة جامعة العلوم بالقاهرة.
)الروايات الإ�سرائيلية يف ق�سة مو�سى مع اخل�سر  -

/عر�س ونقد( مبجلة جامعة اأم القرى.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

�سوء  - يف  الإ�سلمي  احلوار  موؤمتر  يف  امل�ساركة 
بعنوان )�سوابط احلوار يف  وال�سنة ببحث  الكتاب 

�سوء الوحيني( 
امل�ساركة يف موؤمتر الإ�سلح بني التاأ�سيل ال�سرعي  -

ومتطلبات الع�سر ببحث بعنوان )منهج النبيني يف 
  الإ�سلح على �سوء القراآن الكرمي.. اإبراهيم

اأمنوذجا(

العنوان:ال�سوقية	•العنوان
• 	dr.emaghrabi@hotmail.com
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ملخ�ص البحث

سورة 	  ضوء  على  الشرعية  التكاليف  في  بعباده  اهلل  رحمة 
الطالق )من اآلية 228- آيات  - دراسة تطبيقية على  البقرة 

إلى اآلية241(
 د.إميان عبدالرحمن مغربي

اهلل  برحمة  تتعلق  التي  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
تطبيقية  دراسة   - البقرة  سورة  ضوء  على  الشرعية  التكاليف  في  بعباده 
بهدفإبراز صور  وذلك  اآلية241(،  اآلية 228-إلى  )من  الطالق  آيات  على 
سورة  في  الطالق  آيات  تضمنته  ما  خالل  من  باألسرة  تعالى  اهلل  رحمة 
البقرة من أحكام، بيان شمول رحمة اهلل تعالى باملطلقة قبل الدخول وبعده، 
وتأكيد مكانة املرأة في الدين اإلسالمي، إظهار شمول الرحمة في التكاليف 
الشرعية كل من الزوج والطفل، وقد أنبنى هذا البحث من مقدمة وثالثة 
وأنواعه  الطالق  تعريف  على  اشتملت  فقد  املقدمة  أما  وخامتة،  مباحث 
وذكر أهداف البحث وخطته ومنهجه، وجاء املبحث األول عن رحمته تعالى 
باملطلقة، أما املبحث الثاني فقد حتدثت فيه عن رحمته تعالى بالزوج، ثم 
جاء املبحث الثالث عن رحمته تعالى بالطفل، هذا وخلص البحث إلى خامتة 

لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
د. فادي بن حممود الرياحنةاال�سم

الردنمكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة القرويني مكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

التف�سري وعلوم القراآنالتخ�س�ض العلمي العام
التف�سري وعلوم القراآنالتخ�س�ض العلمي الدقيق

ع�سو هيئة تدري�س -جامعة طيبة -العمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
م�سكل  - تاأويل  يف  قتيبة  ابن  “منهج  مطبوع:  كتاب 

دجلة  دار  القراآنية”  الدرا�سات  يف  واأثره  القراآن 
-عمان 

تف�سريه  - يف  الإيجي  الإمام  “منهج  مطبوع  كتاب 
جامع البيان”، دار بناء،م�سر، القاهرة 

البحوث:	•
“مبتكرات  - ال�سارقة  جامعة  جملة  من�سور:  بحث 

القراآن الكرمي عند ابن عا�سور ”.
-املدينة  - الإ�سلمية  اجلامعة  جملة  من�سور:  بحث 

ملعاين  الدللية  النحا�س  “�سحيحات  املنورة 
الألفاظ القراآنية”. 

-امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
موؤمتر املف�سرون املغاربي�ون - جامعة ابن زهر. -

العنوان
العنوان:جامعة طيبة 	•
الهاتف:0597930556	•
•	dr.fadirayahneh@gmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث

الرحمة في التشريع اإللهي بني القرآن الكرمي والكتب احملرفة 	 
- دراسة حتليلية مقارنة
د.فادي بن محمود الرياحنة

في  بالرحمـة  تتعلق  التي  الرحمة  البحث قضية من قضايا  يتناول هذا 
حتليلية  دراسة   - احملرفة  والكتب  الكرمي  القرآن  بني  اإللهي  التشــريع 
مقارنة، وذلك بهدف بيان أن الرحمة قرينة ألحكامه وتشريعاته وكيف كانت 
-الرحمة- في أسلوب تكاليفه وألفاظه، وبيان انحرافات اليهود والنصارى 
أنبنى  وقد  الكرمي،  القرآن  تشريعات  في  جاء  مبا  مقارنتها  مع  ذلك  في 
املقدمة فقد اشتملت  أما  البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة،  هذا 
فيه  فقد حتدثت  األول  املبحث  أما  وخطته،  ومنهجه  البحث  أهداف  على 
عن الرحمة هي القاسم املشترك بني جميع الشرائع السماوية احلقة في 
شواهد  عن  للحديث  خصصته  فقد  الثاني  املبحث  وجاء  األولى،  صورتها 
ودالئل الرحمة في تشريعات القرآن الكرمي في مقابل التشريعات األخرى، 
أما املبحث الثالث فقد كان عن الرد على شبهة وحشية التشريع في القرآن 
خامتة  إلى  البحث  وخلص  هذا  األخرى،  التشريعات  مقابل  في  الكرمي 

لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
نعيم هدهود ح�سني مو�سىاال�سم

دير البلح 1974/11/6ممكان امليالد وتاريخه
ماج�ستري )مرحلة الدكتوراه(املوؤهل العلمي

اجلامعة الإ�سلمية- فل�سطنيمكان احل�سول عليه
حما�سرالدرجة العلمية

ال�سريعة الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
اأ�سول الفقهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اإمام وخطيب بوزارة الأوقاف وال�سوؤون الدينيةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
حتقيق املنال ب�سرح حتفة الأطفال. -
�سرح الأربعني النووية-بال�سرتاك. -
البحوث:	•

-  . معتقد اأهل ال�سنة واجلماعة يف ال�سحابة 
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

�ساركت يف 13 موؤمتًرا دولًيا -

العنوان
العنوان: فل�سطني-غزة. حالًيا: رام اهلل	•
الهاتف: 00972597666613	•
•	iqra-1426@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث

مقصد الرحمة في رخص الصالة املتعلقة بالسفر، 	 
أ. نعيم هدهود حسني موسى

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق مبقصد الرحمة 
في رخص الصالة املتعلقة بالسفر، وذلك بهدف التأكيد على عاملية الدعوة 
اإلسالمية وإنسانيتها من خالل مقصد الرحمة، والتعرف على منهج الوسطية 
في التشريع اإلسالمي، وإظهار الوجه احلقيقي للتشريع اإلسالمي، وإبراز 
وتعريف اخللق بسماحة  الشرعية،  الرخص  الرحمة ومقاصدها في  معاني 
اإلسالم،  إلى  املنسوبة  املغلوطة  املفاهيم  بعض  وتصحيح  ويسره،  اإلسالم 
أما  وخامتة،  مطالب،  وخمسة  ومتهيد،  منمقدمة،  البحث  هذا  أنبنى  وقد 
املقدمة فقد اشتملت على موضوع البحث، وأهدافه، ومنهجه، وخطته، اما 
التمهيدفقد بحثت فيه مفهوم كل من: املقصد، والرحمة، والرخصة، والسفر، 
وجاء املطلب األول عن قصر الصالة الرباعية، ثم املطلب الثاني عن اجلمع 
بني الصالتني، ثم املطلب الثالث عنجواز صالة اجلمعة، وثم املطلب الرابع عن 
التنفل على الراحلة، يليه املطلب اخلامس عن العمل عند اشتباه القبلة،هذا 

وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
عبد الكرمي عثمان علي عثماناال�سم

ال�سودان - جنوب اجلزيرة - 1962/1/1ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

ال�سودان - جامعة اخلرطوم - كلية الآدابمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذالدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
التف�سري وعلوم القراآنالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
عميد كلية القراآن الكرمي - جامعة وادي النيل 

ال�سودان

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
القراءات  - يف  ال�سامت  باحلرف  ال�سوتي  الإبدال 

قيد الطبع
البحوث: 	•
وخارج 	• داخل  املن�سورة  املحكمة  البحوث  من  عدد 

ال�سودان
املوؤمترات والندوات: 	•
امل�ساركة يف ثلثة ع�سر موؤمتر دويل يف كل من قطر 	•

والأردن واملغرب وماليزيا و�سوريا وم�سر وال�سودان

العنوان

العنوان: جامعة وادي النيل - ال�سودان ولية نهر النيل 	•
عطربة - �س.ب 346

الهاتف:00249912343687	•
•	aabidkreem@yahoo.com :الربيدالإلكرتوين
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ملخ�ص البحث

معالم الرحمة بني اإلسالم والتعددية الثقافية	 
أ.د.عبد الكرمي عثمان علي

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق مبعالم الرحمة 
الرباني  املنهج  عظمة  بيان  بهدف  وذلك  الثقافية،  والتعددية  اإلسالم  بني 
وشموله، والكشف عن معالم الرحمة من خالل املقاصد القرآنية في إقرار 
واحترام التنوع الثقافي، وتبيني متيز اإلسالم على آخر النظريات السياسية 
وخامتة،  مباحث  وثالثة  مقدمة  من  البحث  هذا  أنبنى  وقد  الغرب،  في 
وهيكله،  ومنهجه  وأهميته  البحث  أهداف  على  اشتملت  فقد  املقدمة  أما 
وخصصة املبحث األول للحديث عن مفهوم التعددية الثقافية، أما املبحث 
املبحث  ثم  اإلسالم،  في  الثقافي  التنوع  عن  للحديث  جعلته  فقد  الثاني 
الثالثعن معالم الرحمة بني اإلسالم والتعددية الثقافية، هذا وخلص البحث 

إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج والتوصيات.



324

مختصر السيرة الذاتية
احل�سني عبداللطيف حممد اأحمد خ�سراال�سم

مكان امليالد وتاريخه
قرية ح�سة �سب�سري، مركز طنطا، حمافظة الغربية، 

جمهورية م�سر العربية، 1993/2/1م.

العمل احلايل
طالب يف جامعة الأزهر ال�سريف، كلية ال�سريعة 

والقانون بطنطا، يف الفرقة اخلام�سة، ق�سم ال�سريعة 
والقانون.

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
تكفري املعني عند اأئمة الدعوة النجدية	•
البحوث منها: 	•

التثليث ومنهج ابن تيمية يف اإبطاله من خلل كتابه  -
اجلواب ال�سحيح

الو�سو�سة يف الإميان -
وما  - الأنعام  �سورة  يف  الواردة    اإبراهيم  ق�سة 

فيها من مباحث النبوة ق�سة اإبراهيم  الواردة 
يف �سورة الأنعام وما فيها من مباحث النبوة

العنوان

حمافظة 	• طنطا،  مركز  �سب�سري،  العنوان:قريةح�سة 
الغربية، جمهورية م�سر العربية

الهاتف:00201016940610	•
• 	Hussein_kd1234@ayahoo.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث

مـن وجـوهالرحمةاملتعلقةبالصالة في اإلسالم	 
الـحسني عبداللطيف محمد خـضر

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق بوجـوه الرحمة 
سبحانه  احلق  رحمة  إبراز  بهدف  وذلك  اإلسالم،  في  بالصالة  املتعلقة 
وتعالى بالعباد في مجال التكاليف الشرعية، وإظهار أن املشقة في التكاليف 
الشرعية مقدورة للمكلف، إبراز أهم جوانب الرحمة املتعلقة بالصالة في 
اإلسالم، وتعزيز وتأكيد مكانة الصالة لدى الفرد املسلم، واجلماعة املسلمة، 
املقدمة،  أما  وخامتة،  مباحث  وخمسة  منمقدمة،  البحث  هذا  أنبنى  وقد 
فقد اشتملت على أهداف البحث وأهمية املوضوع ومشكلة البحث وحدوده 
بتشريع  املتعلقة  الرحمة  أوجه  عن  األول  املبحث  وجاء  وخطته،  ومنهجه 
الصالة وأساسها، ثم املبحث الثاني عن من وجوه الرحمة مبراعاة األحوال 
والظروف اخملتلفة للمكلف، يليه املبحث الثالث عن من وجوه الرحمة املتعلقة 
وجوه  من  عن  الرابع  املبحث  ثم  وقضاًء،  أداًء  الصالة  قدر  من  بالتخفيف 
الرحمة املتعلقة بالصالة ذات الصبغة اإلنسانية واالجتماعية،هذا وخلص 

البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
اأبوالقا�سم حممد اأبو�سامة جناهاال�سم

م�سر - 11/10/ 1975ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة �سوهاج - م�سرمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

ال�سريعة الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
الفقه واأ�سولهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
اأ�ستاذ م�سارك بكلية ال�سريعة والأنظمة-جامعة 

الطائف- وكلية الآداب بجامعة �سوهاج

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
منها “فقه الأقليات امل�سلمة يف �سوء ال�سنة النبوية”،  -

و“تعليم املراأة يف �سوء الإ�سلم”.
البحوث:	•

مقا�سد ال�سريعة الإ�سلمية يف احلفاظ على املاء،  -
والو�سطية يف فهم ن�سو�س ال�سنة النبوية واأثرها يف 
التفاعل احل�ساري، وفقه الأولويات ودوره يف نه�سة 
لعلج  مقا�سدية  روؤية  وملمح  الإ�سلمية،  الأمة 
وانعكا�ساته  الجتماعي  وال�سلم  الفقر،  م�سكلة 
على التنمية يف املجتمع ال�سعودي.. درا�سة تاأ�سيلية 
التكييف  يف  املقا�سدية  القواعد  واأثر  مقا�سدية، 

الفقهي ) الأخطاء الطبية منوذجا(.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

ح�سور عديد من املوؤمترات العلمية. -

العنوان: الريا�س، جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن 	•العنوان
•	saraaloqla@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
مقصد الرحمة وتطبيقاته في فقه العقوبات	 

 د. أبو القاسم محمدأبوشـامة جناه

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق مبقصد الرحمة 
الرد على املرجفني في الغرب  العقوبات، وذلك بهدف  وتطبيقاته في فقه 
والشرق من كون العقوبات في اإلسالم منافية للرحمة، وأنها وحشية وقاسية، 
وإظهار  احلاضر،  الوقت  في  تطبيقها  ميكن  ال  الشرعية  العقوبات  وأن 
محاسن الشريعة اإلسالمية في فقه العقوبات، والتعرف على مصطلحات 
ضرورية في مجال العلوم الشرعية كمصطلح املقاصد، ومصطلح الرحمة، 
ومصطلح العقوبات، وبيان تطبيقات مقصد الرحمة بعد تنفيذ العقوبة على 
اجلاني، وقد أنبنى هذا البحث من مقدمة، ومتهيد وأربعة مباحث، وخامتة، 
أما املقدمة فقد احتوت على بيان مشكلة الدراسة، وأهدافها، واملنهج املتبع 
للتعريف  التمهيد  وجاء  الدراسة،  وخطة  الدراسة،  موضوع  معاجلة  في 
مبصطلحات الدراسة، ثم املبحث األول عن املالمح العامة ملقصد الرحمة 
في تشريع العقوبات، يليه املبحث الثاني عن تطبيقات مقصد الرحمة في 
إثبات العقوبة على اجلاني، ثم املبحث الثالث عن تطبيقات مقصد الرحمة 
مقصد  تطبيقات  عن  الرابع  املبحث  ثم  اجلاني،  على  العقوبة  إقامة  أثناء 
خامتة  إلى  البحث  وخلص  اجلاني،هذا  على  العقوبة  تنفيذ  بعد  الرحمة 

لُخصت فيها أهم النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
تهاين جميل اأحمد بدري.اال�سم

25/ 8/ 1403ه� مكة املكرمة مكان امليالد وتاريخه
اأ�ستاذ م�ساعد. املوؤهل العلمي

جامعة اأم القرى مبكة املكرمة. مكان احل�سول عليه
دكتوراهالدرجة العلمية

كتاب و�سنة. التخ�س�ض العلمي العام
حديث وعلومه. التخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ م�ساعد بجامعة احلدود ال�سمالية.العمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث: 	•
الدم واأحكامه درا�سة فقهية، اإعداد: تهاين جميل  -

الدين  اأ�سول  كلية  جملة  من  حمكم  بحث  بدري، 
ع�سر )اجلزء  ال�سابع  العدد  باملن�سورة،  والدعوة 

الثالث( 
خمطوط  - )حتقيق  بعنوان  للن�ضر  قابل  حمكم  بحث 

العويف  الدين  لربهان  البا�سرة  العيون  حدائق 
احلنبلي اجلزء اخلا�س بطعام اأهل النار و�سرابهم(.

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
املوؤمتر العلمي الثاين لطلب وطالبات الدرا�سات  -

العليا

العنوان: الريا�س، جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمن 	•العنوان
•	saraaloqla@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين



329

ملخ�ص البحث

بحث: رحمة سّيد العاملني باألقوام اخملالفني	 
 د. تهاني جميل أحمد بدري

احلمد هلل الذي علم بالقلم، علم اإلنسان مالم يعلم، والصالة والسالم 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: 

في  عظيًما  جانًبا  الرحمة  ونالت  عدة  بصفات   S رسولنا  جتمل 
شخصيته S، جعلت القلوب تهفو إليه، وتؤمن به، وتتبعه، وحتبه، فوصفه 
القرآن بالرأفة والرحمة حتى امتدت رحمته للمخالفني لذا أحببت أن أكتب 
في بيان رحمته باخملالفني ومواقفه التى ظهرت منه S وتكون البحث من 
مقدمة، تضمنت أسئلة الدراسة، وأهداف الدراسة، ومشكلة البحث، ومنهج 
البحث، وخطة البحث، فينقسم البحث إلى ثالثة مباحث يسبقها متهيد، ثم 
املبحث األول عن رحمته S باخملالفني من الكفار، أما املبحث الثاني فعن 
 S باخملالفني من أهل الكتاب، وجاء املبحث الثالث عن رحمته S رحمته
باخملالفني من املنافقني،،هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم 

النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
عبد املجيد عبدالقادر خلدياال�سم

1980/09/17بب�سار اجلزائرمكان امليالد وتاريخه

املوؤهل العلمي
ماج�ستري فقه واأ�سوله مع ايداع ر�سالة الدكتوراه 

للمناق�سة 

مكان احل�سول عليه
جامعة الأمري عبدالقادر للعلوم الإ�سلمية ق�سنطينة 

اجلزائر
اأ�ستاذ م�ساعد بالدرجة العلمية

العلوم الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
الفقه واأ�سولهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
اأ�ستاذ بكلية ال�سريعة والإقت�ساد اجلامعة الإ�سلمية 

الأمري عبدالقادر

االإنتاج العلمي

الكتب: 	•
قواعد الرتجيح يف املذهب املالكي، طبعة دار ابن  -

حزم 2014
البحوث: 	•

الراأي واأثره يف مدر�سة احلديث  -
لبن  - املدونة  املالية يف خمت�سر  املعاملت  كليات 

اأبي زيد القريواين
حتقيقات واأنظار يف م�سائل من مقا�سد ال�سريعة -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

ندوة البحث يف املجال القانوين والق�سائي، مركز  -
البحث يف املجال القانوين والق�سائي وزارة العدل.

العنوان

العنوان:89 حي الفتح ب�سار اجلزائر	•
الهاتف:00213550755465	•
•	abdelmajid.khelladi@gmail.:الربيدالإلكرتوين

com
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ملخ�ص البحث
مقاصد الرحمة في التشريع اإلسالمي	 

 د. عبداجمليد خالدي

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق مبقاصد الرحمة 
في التشريع اإلسالمي، وذلك بهدف إبراز معاني الرحمة ومظاهر اإلحسان 
الشرعية  النصوص  ل  خال  من  الرحمة  مقاصد  وتأصيل  التشريع،  في 
التشريع،  الرحمة في مضامني  ملبدأ  الشريعة  ومراعاة  الفقهية،  واألحكام 
وقد أنبنى هذا البحث منمقدمة، وثالثة مطالب، وخامتة، أما املقدمة فقد 
ته، أمااملطلب األول فقد خصصته للحديث  نت أهداف البحث، وخطَّ تضمَّ
الثاني عن الرحمة وعالقتها  عن معاني الرحمة ومشتقاتها، وجاء املطلب 
بالنوع اإلنساني، ثم املطلب الثالث عن في الكشف عن مقاصد الرحمة في 
قواعد الشريعة ونصوصها العامة، هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت 

فيها أهم النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
د. علي بن عبدالعزيز بن اأحمد اخل�سريياال�سم

الريا�س 2/ 8/ 1397ه�مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة امللك �سعودمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

�سريعةالتخ�س�ض العلمي العام
فقه واأ�سولهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
اأ�ستاذ م�ساعد- كلية الرتبية- جامعة امللك �سعودنورة 
بنت عبدالرحمن، مديرة مركز البحوث بكلية الآداب

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
جمعا  - املالية  املعاو�سات  عقود  يف  الإجماع  م�سائل 

ودرا�سة
البحوث:	•

الإقعاء يف ال�سلة املعنى واحلكم -

العنوان
العنوان: الريا�س - ال�سعودية	•
الهاتف: 0504204047	•
•	ali4600@gmail.com:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
مظاهر الرحمة في العقوبات الشرعية السرقة أمنوذجًا	 

د. علي بن عبدالعزيز اخلضيري

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق مبظاهر الرحمة 
في العقوبات الشرعية السرقة أمنوذجاً، وذلك بهدف إبراز جوانب الرحمة 
ومظاهرها في احلدود الشرعية، وإظهار بعض خصائص التشريع اجلنائي 
في اإلسالم من خالل الفروع الفقهية، واإلجابة عن بعض الشبهات املثارة 
وأربعة  ومتهيد  منمقدمة  البحث  هذا  أنبنى  وقد  الشرعية،  احلدود  ضد 
وأسباب  املوضوع  أهمية  على  اشتملت  فقد  املقدمة  أما  وخامتة،  مباحث 
اختياره، ومشكلته ومنهجه وإجراءاته وخطته، وأما التمهيد فقد خصصته 
حد  تشريع  من  واحلكمة  املشابهة  واأللفاظ  الرحمة  تعريف  عن  للحديث 
السرقة، ثم املبحث األول عن مظاهر الرحمة في شروط إقامة حد السرقة، 
يليه املبحث الثاني عن مظاهر الرحمة في إثبات حد السرقة، وقد خصصت 
أما  السرقة،  حد  تنفيذ  في  الرحمة  مظاهر  عن  للحديث  الثالث  املبحث 
املبحث الرابع فقد كان احلديث فيه عن عقوبة االعتداء على األموال في 
األديان والقوانني الوضعية،هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم 

النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
غنية بوحو�ساال�سم

1970/07/17 بق�سنط�سنة- اجلزائرمكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة تلم�سان - اجلزائرمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

الكتاب وال�سنة التخ�س�ض العلمي العام
القراءات القراآنيةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ العمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
اأ�سول رواية ور�س عن نافع، طبع  - الوجيز النافع يف 

الأولى  الطبعة  اجلزائر،   - ق�سنطينة  اقراأ  مبكتبة 
�سنة 2008، والثانية �سنة 2011، والثالثة �سنة 2014.

اللغوية  - الدرا�سات  يف  واأثرها  القراآنية  القراءات 
 - اأمنوذجا  الب�سري  عمرو  اأبي  قراءة   - وال�سرعية 
طبع بعامل الكتب احلديث باإربد - الأردن �سنة 2014.

حققت مذكرة التجويد املن�سوبة للمرحوم �سراطي  -
يخلف، وطبعت مبكتبة اقراأ ق�سنطينة - اجلزائر، 

�سنة 2009. 
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

ثماين م�ساركات يف ملتقيات وطنية. -
ت�سع م�ساركات يف ملتقيات دولية. -

العنوان
•	 01 رقم  منزل   50 عمارة  م�سكن   500 حي  العنوان: 

جيجل - اجلزائر
•	gbouhouche@gmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
الرحمة في الشريعة اإلسالمية من خالل احلدود -حد الزنى 	 

أمنوذجا-
 د. غنية بوحوش

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق بالرحمة باجلنني 
إظهار  بهدف  وذلك  اجلنائية،  العقوبة  تنفيذ  عند  الوالدة  حديث  والطفل 
جوانب الرحمة في احلدود، وتأكيد خاصية الرحمة في الشريعة اإلسالمية، 
وقد أنبنى هذا البحث من مقدمة وثالثة مباحث وخامتة، أما املقدمة فقد 
اشتملت على أهداف البحث وخطته، أما املبحث األول فقد جعلته للتعريف 
تعريف احلد والزنى ثم جاء املبحث الثاني عن مظاهر الرحمة في تشريع 
هذا  وردها،  الزنى  حد  حول  شبهات  عن  الثالث  املبحث  يليه  الزنى،  حد 

وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
حممد �سافعي مفتاح بو�سية.اال�سم

حمافظة الفيوم - جمهورية م�سر العربية يف 1972/6/7م مكان امليالد وتاريخه
دكتوراه يف الفقه.املوؤهل العلمي

 كلية ال�سريعة والقانون جامعة الأزهر - القاهرة.مكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعد.الدرجة العلمية

ال�سريعة الإ�سلمية.التخ�س�ض العلمي العام
الفقهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
اأ�ستاذ م�ساعد يف كلية ال�سريعة والقانون جامعة 

الإن�سانية - قدح دار الأمان - ماليزيا.

االإنتاج العلمي

الكتب منها:	•
ق�سايا طبية واجتماعية تهم الأ�سرة امل�سلمة)درا�سة  -

�سرعية طبية(. ال�سعودية
البحوث منها:	•

عقيبه.  - والدعاء  الرتاويح  �سلة  يف  القراآن  ختم 
ال�سعودية.

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات منها:	•
الدينية  - التعليمية  املعاهد  على  الوقف  موؤمتر 

مدينة  يف  املنعقد  اآ�سيا،  �سرق  دول  يف  العالية 
�سنيبتاين التابعة لولية قدح دار الأمان مباليزيا-

اأيام:24-25- 26 يوليو 2011م.

العنوان

اإط�سا- 	• مركز  الزعفراين-  كفر  م�سر:  يف  العنوان 
حمافظة الفيوم.

الهاتف يف ماليزيا: 0060142514215 	•
•	 :)2015/12/26( حتى  موؤقًتا  م�سر  يف  الهاتف   

00201127682785
•	alshafie2000@gmail.com:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
معالـم الرحمة في تشرِيع العبادات البدنية - دراسة شرعية 	 

تأصيلية
د. محمد شافعي مفتاح بوشية

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق مبعالـم الرحمة 
بيان  بهدف  تأصيلية،وذلك  دراسة شرعية   - البدنية  العبادات  تشرِيع  في 
جوانب الرحمة في تشريع العبادات البدنية ومدى سمو الشريعة في هذا 
البدنية  العبادات  في  للرحمة  التطبيقي   S النبي  منهج  وإبراز  اجلانب، 
على  العبادات  في  للرحمة  الطيب  األثر  وبيان  احلسنة،  األسوة  باعتباره 
املكلفني، وكيف حببتهم الرحمة في عبادة اهلل تعالى، وحث املسلمني على 
وغيرها،،  العبادات  في  به  والتواصي  وعمال  قوال  الرحمة  بخلق  التمسك 
وقد أنبنى هذا البحث منمقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة، أما املقدمة فقد 
التمهيد  وجعلت  وخطته،  البحث  ومنهج  وأهدافه  املوضوع  أهمية  اشتمل 
الرحمة  معالم  عن  فيه  احلديث  كان  فقد  األول  املبحث  أما  للتعريفات، 
في  الرحمة  معالم  عن  الثاني  املبحث  يليه  احملضة،  البدنية  العبادات  في 
لُخصت  خامتة  إلى  البحث  وخلص  )احلج(،هذا  واملالية  البدنية  العبادات 

فيها أهم النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
منى اإزعرينياال�سم

املغربمكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

املغربمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

العلوم ال�سرعيةالتخ�س�ض العلمي العام
ال�سنة وعلومهاالتخ�س�ض العلمي الدقيق

ع�سو هيئة التدري�س،كلية اأ�سول الدين،جامعة الإمام العمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
لأبي  - عثمان«،  ال�سهيد  مقتل  يف  والبيان  التمهيد 

الأندل�سي  املالقي  يحيى  بن  حممد  عبداهلل 
)ت741ه�(: درا�سة وحتقيق- بال�سرتاك-

املوؤمترات والندوات: -
“ال�سورى بني التاأ�سيل ال�سرعي والواقع املعا�سر”  -

“التجريح  1433ه��.  الق�سيم  بجامعة  موؤمتر 
مبركز  ”ندوة  والتعديل عند اأم املوؤمنني عائ�سة 

عقبة )الرابطة املحمدية(طنجة، املغرب2011م.

العنوان
العنوان:حي الندى �سارع القريع الريا�س	•
•	dr.mounaizaaryene@gmail .:الإلكرتوين الربيد 

com
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ملخ�ص البحث
الرحمة في النهي عن السؤال في ضوء السنة النبوية	 

د. منى إزعريني

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بالرحمة في النهي عن السؤال في ضوء السنة والنبوية، ويهدف إلى تسليط 
الضوء على جانب من السماحةوالرحمة احملمدية في حظراملسألة، وبيان 
وفصالن،  ومتهيد،  مقدمة،  من  البحث  هذا  انبنى  وقد  ذلك،  من  احلكمة 
وأربع مباحث، وخامتة، أما املقدمة تبرز أهمية املوضوع، وأسباب اختياره، 
معنى  عن  التمهيد  وجاء  البحث،  وخّطة  السابقة،  والدراسات  وأهدافه، 
النبوية،  السنة  الّسؤال في  الفصل األول عن  ثم  لغة، واصطالحاً،  الّسؤال 
يليه الفصل الثاني عن املسائل التي عابها النبي S رحمة باألمة، وخلصت 

إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
د. نايف جمعان جريداناال�سم

ح�سرموت 1981ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

ال�سودانمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

الفقه املقارنالتخ�س�ض العلمي العام
املعاملت املالية املعا�سرةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ م�سارك يف ق�سم الأنظمة بجامعة جنرانالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
اأحكام العقود املدنية -
فقه املعاملت، تاأ�سيل لأحكام عقود فقه املعاملت  -

يف الفقه الإ�سلمي
البحوث:	•

�سركة املحا�سة يف ال�سريعة والقانون درا�سة مقارنة،  -
للدرا�سات  �سعود  امللك  جامعة  جملة  حمكم،  بحث 
الإ�سلمية، العدد)3( من املجلد ال�ساد�س والع�سرين 

لعام 2014م.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

النظام  - من  ال�سابعة  املادة  عن  عمل  ورقة  تقدمي 
الأ�سا�سي للحكم يف املحا�سرة التي اأقيمت يف جامعة 
النظام  يف  ال�سلطة  م�سدر  بعنوان:  �سعود  امللك 
الأ�سا�سي من منظور ال�سيا�سة ال�سرعية بتاريخ: 14/

جمادى الآخرة، 1432ه�.

العنوان

جامعة 	• جنران-  ال�سعودية-  العربية  اململكة  العنوان: 
جنران �س.ب 1988

الهاتف: 0567880602	•
•	juraidan@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
التعبدية 	  الشعائر   - الوضعية  والقوانني  الرحمة بني اإلسالم 

أمنوذجًا
د. نايف بن جمعان جريدان

والقوانني  اإلسالم  بني  )الرحمة  موضوع:  بدراسة  البحث  هذا  اعتنى 
الوضعية الشعائر التعبدية أمنوذجا(، باعتماد املنهج االستقرائي التحليلي 
املقارن. وانحصرت أهدافه في: بيان القواعد احلاكمة للرحمة في اإلسالم، 
بني  املقارنة  ثم  التعبدية،  الشعائر  في  للرحمة  الشرعية  التطبيقات  وذكر 
فأما  مباحث،  ثالثة  في  ذلك  وجاء  الرحمة.  مجال  في  والقانون  الشريعة 
املبحث األول: ذكرت فيه التأصيل املقاصدي بذكر القواعد احلاكمة للرحمة 
معالم  بعض  ذكر  على  الثاني:  املبحث  واشتمل  اإلسالمية.  الشريعة  في 
والزكاة،  والصالة،  الطهارة،  في  التعبدية:  الشعائر  في  الرحمة  وشواهد 
واحلج، بذكر خمس مسائل فقهية في كل شعيرة، بأدلتها وترجيحاتها. وفي 
املبحث الثالث: عقدت مقارنة بني الشريعة والقانون في ذكر بعض النماذج 
التي تبني مدى توفر الرحمة في القوانني الوضعية من عدمها، وذلك في 
التشريع،  مصدر  في  الرحمة  عن  احلديث  على  اشتملت  مطالب؛  خمسة 
الشرائع،  به  الذي تصاغ  واألسلوب  زمان ومكان،  كل  ومدى صالحيته في 
أخيراً:  ثم  الدميقراطية،  في  توفرها  ومدى  الشورى  مبدأ  في  والرحمة 

الرحمة في تطبيق العقوبات واجلنايات واحلدود.
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مختصر السيرة الذاتية
د. ندى بنت تركي بن عبدالرحمن املقبلاال�سم

الريا�سمكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة امللك �سعود بالريا�سمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

الفقه واأ�سولهالتخ�س�ض العلمي العام
الفقهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

ع�سو هيئة تدري�س بجامعة امللك �سعودالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
كتاب ال�سفرة والكدرة درا�سه فقهية طبيه -
كتاب م�سائل المام اأحمد برواية يعقوب بن بختان -
البحوث:	•

عند  - الولدة  حديث  والطفل  باجلنني  )الرحمة 
تنفيذ العقوبه اجلنائية(

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات: -
امل�ساركه يف خم�س موؤمترات وندوات -

العنوان:الريا�س	•العنوان
•	nalmugbel@ksu:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
الرحمة باجلنني والطفل حديث الوالدة عند تنفيذ العقوبة 	 

اجلنائية
د. ندى بنت تركي املقبل

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة التي تتعلق بالرحمة باجلنني 
والطفل حديث الوالدة عند تنفيذ العقوبة اجلنائية، وذلك بهدف إظهار رحمة 
اهلل تعالى في أوامره لعباده، ومن ذلك في أبواب اجلنايات، والعقوبات. وأن 
جل  اهلل  رحمة  وإظهار  سبحانه،  بخلقه  رحمته  مع  تتوافق  سبحانه  أوامره 
وعال باجلنني والطفل باعتباره جزًء من اجملتمع من خالل إبراز هذه األحكام 
التكليفية، وقد أنبنى هذا البحث من مقدمة ومتهيدوستة مباحث وخامتة، 
أما املقدمة فقد اشتملت على أهداف البحث ومشكلة البحث منهجه وخطته، 
ثم ذكرت في التمهيدالتعريف باملصطلحات، وجاء املبحث األول عن حترير 
محّل النزاع في تنفيذ العقوبة على احلامل واملرضع، وسببه، ثم املبحث الثاني 
عن تنفيذ عقوبة القتل على املرأة احلامل، واملرضع، يليه املبحث الثالث عن 
تنفيذ عقوبة القطع على املرأة احلامل واملرضع، وقد خصصت احلديث في 
املبحث الرابع عن تنفيذ عقوبة اجللد على املرأة احلامل واملرضع، ثم املبحث 
اخلامس عن تنفيذ عقوبة احلبس على املرأة احلامل واملرضع، ثم املبحث 
املرأة احلامل واملرضع، هذا  تنفيذ عقوبة احلبس على  السادس عن صفة 

وخلص البحث إلى خامتة لُخصت فيها أهم النتائج.
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مختصر السيرة الذاتية
خبيب علي �سعيد �سامل العريفياال�سم

اليمن/ذمار و�ساب/ 1984/04/15ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراه يف اأ�سول الفقهاملوؤهل العلمي

جامعة الإن�سانية- ماليزيامكان احل�سول عليه
دكتوراهالدرجة العلمية

ال�سريعةالتخ�س�ض العلمي العام
اأ�سول الفقهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ م�ساعد باجلامعة الإن�سانيةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب: 	•
 1.“التي�سري يف علم الفرائ�س واملواريث”  -
القتل يف �سوء املذاهب الأربعة”  - جناية  “فقه 
والجتهاد”  - “القيا�س 
البحوث:	•

ال�سلة  - ت�سريع  يف  واأثره  الرحمة  “مق�سد 
املفرو�سة”

الإ�سلم املن�سوخ ومذهب  - حكم  بني  املتعة  “نكاح 
ال�سيعة”.

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
ندوة الإميان. -
موؤمتر تطوير الأداء ملحفظي القراآن الكرمي. -

العنوان

دي�سا 	• كتيل،  كوال  الأمان،  دار  قدح  ماليزيا،  العنوان: 
بيدارا، �سارع 18، رقم البيت 323

الهاتف:0060194264083	•
•	khobeeb@gmail.com:الربيد الإلكرتوين



345

ملخ�ص البحث
مقصد الرحمة وأثره على املكلف في تشريع الصالة املفروضة، 	 

د.خبيب علي سعيد سالم

مبقصــــــــد  التيتتعلق  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
الرحمة وأثره على املكلف في تشريع الصالة املفروضة، وذلك بهدف بيان 
مواطن الرحمة باخللق في تشريع الصالة، التعرف على رحمة اهلل علينا في 
ذلك فتزيد معرفتنا باهلل مبعرفة رحمته سبحانه وتعالى بنا، وقد أنبنى هذا 
على  اشتملت  فقد  املقدمة  أما  وخامتة،  مباحث،  منمقدمة،وثالثة  البحث 
خطبة البحث وأهمية املوضوع ومنهج البحث، وجاء املبحث األول عنالرحمة 
في  باملكلف  الرحمة  عن  الثاني  املبحث  ثم  الصالة،  فرضية  في  باملكلف 
تشريع الصالة بالنظر إلى إقامتها، يليه املبحث الثالث عن الرحمة باملكلف 
في األثر املترتب على إقامة الصالة، هذا وخلص البحث إلى خامتة لُخصت 

فيها أهم النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
ح�سني مطاوع ح�سني الرتتورياال�سم

اخلليل-فل�سطني- 1954/6/25مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة اأم القرىمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذالدرجة العلمية

الفقه واأ�سولهالتخ�س�ض العلمي العام
اأ�سول الفقهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

عميد كلية ال�سريعة-جامعة اخلليل-فل�سطنيالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب: 	•
املعني يف كتابة البحث العلمي وحتقيق املخطوطات -
و�سطية الإ�سلم وواقعيته -
التوثيق بالكتابة والعقود -
البحوث:	•

�سبعة ع�سر بحثا يف عدة جملت علمية حمكمة، تتبع  -
وجامعة  اخلليل،  كجامعة  عربية:  جامعة  من  لأكرث 
�سعود،  بن  حممد  الإمام  وجامعة  �سعود،  امللك 
واجلامعة الأردنية، وجامعة القد�س املفتوحة، وجملة 
العلمية  البحوث  املعا�سرة، وجملة  الفقهية  البحوث 

والإفتاء، ودارة امللك عبدالعزيز. 
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

يف  - املوؤمترات  من  عدد  يف  للم�ساركة  اأبحاثًا  م  قدَّ
داخل الوطن وخارجه بلغت اأكرث من ع�سري بحثًا.

العنوان
العنوان: جامعة اخلليل-�س ب 40 	•
الهاتف: 0599319013	•
•	husaint@hebron.edu :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
الرحمة في تشريع العقوبة	 

أ.د. حسني مطاوع الترتوري.

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بالرحمة في تشريع العقوبة، ويهدف إلى إثبات أن الرحمة ُخلق كرمي حثَّ عليه 
الشارع، وبيان مفهوم العقوبة في اإلسالم، وبيان مراعاة الشارع للرحمة قبل 
وقوع اجلرمية، وبيان مراعاة الشارع للرحمة في إثبات اجلرمية ودرء احلدود 
بالشبهات، وبيان مراعاة الشارع للرحمة في تشريع العقوبة وتنفيذها، وبيان 
مراعاة الشارع للرحمة بعد تنفيذ العقوبة، وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، 
وخمسة مباحث، وخامتة، أما املقدمــة فقد تضمنت عنوان البحث، وأهدافه، 
ومنهجه، ومحتواه، وجاء املبحث األول عن الرحمة والعقوبة، ثم املبحث الثاني 
عن رحمة الشارع قبل وقوع اجلرمية، يليه املبحث الثالث عن رحمة الشارع 
في إثبات اجلرمية، ثم املبحث الرابع عن رحمة الشارع في تشريع العقوبة 
وتنفيذها، ثم املبحث اخلامس عن رحمة الشارع بعد تنفيذ العقوبة، وخلصت 

إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
اأ�سامة احلموي بن حممد من�سوراال�سم

دم�سق 22/ 12/ 1961ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة القاهرة - كلية دار العلوم مكان احل�سول عليه
�سرفالدرجة العلمية

الفقه الإ�سلمي واأ�سوله التخ�س�ض العلمي العام
الفقه املقارنالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ يف كلية الإلهيات جامعة ا�سطنبولالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
4 كتب جامعية. -
4 كتب عامة مطبوعة. -
البحوث: 	•

8 بحوث حمكمة. -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

يف  - ثلثة  �سابقًا.  موؤمترات  خم�سة  يف  �ساركت 
�سوريا. وواحد يف تون�س، وواحد يف تركيا.

العنوان

العنوان: تركيا - اإ�سطنبول - الفاحت 	•
الهاتف: 05362617288 	•
•	professor-ousama@hotmail.:الإلكرتوين الربيد 

com
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ملخ�ص البحث
الرحمة في التشريع اجلنائي اإلسالمي.	 

 أ.د.أسامة محمد منصور احلموي 

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
املتهمني  على  الرد  إلى  ويهدف  اإلسالمي،  اجلنائي  التشريع  في  بالرحمة 
الفقه اجلنائي بشكل علمي  يتعارض مع حقوق اإلنسان في  بأنه  لإلسالم 
وخصوصاً  ومكان  زمان  كل  في  للتطبيق  الشريعة  صالحية  وبيان  رصني، 
الفقه اجلنائي، وبيان الكثير من املصالح التي يقصد الشارع حتقيقها من 
الدين والنفس  للناس في  الفقه اجلنائي وخصوصاً حتقيق األمن واألمان 
واملال والعرض والعقل، وهي من أعظم وجوه الرحمة لعدم قيام حياة مدنية 
وثالثة فصول،  ومتهيد  مقدمة،  من  البحث  هذا  انبنى  وقد  بدونها،  هانئة 
ومنهجه،  اختياره،  وأسباب  البحث  أهمية  على  اشتملت  فقد  املقدمة  أما 
ومخططه، وجاء التمهيد للتعريف بالرحمة لغة واصطالحاً واأللفاظ ذات 
الصلة، ثم الفصل األول عن وجوه الرحمة في أحكام احلدود، ثم الفصل 
يليه  والدية،   ) اإلعدام   ( القصاص  عقوبة  في  الرحمة  وجوه  عن  الثاني 
الفصل الثالث عن وجوه الرحمة في عقوبات التعازير، وخلصت إلى خامتة 

ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
اإ�سماعيل طاهر حممد عزاماال�سم

الر�سيفة/ الأردن 1397/4/16ه� املوافق 4/ 4/ 1977ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراه فقه واأ�سوله، تخ�س�س )اأ�سول فقه (، �سنة 2010ماملوؤهل العلمي

الأردنمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

ال�ّسريعة الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
الفقه واأ�سولهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

ق�سم الدرا�سات الإ�سلميةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث: 	•
بحث يف اأ�سول الفقه بعنوان.)القيا�س يف احلدود(. -
بحث يف الفقه واأ�سوله بعنوان. )التعزير بالقتل(. -
بحث يف الفقه واأ�سوله بعنوان. )دية اجلنني/اأدلة  -

م�سروعيتها وحكمها ومقدارها -درا�سة فقهية -(
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

ال�سابع  - الدويل  املوؤمتر  يف  امل�ساركة  على  املوافقة 
عن  م   2016/3/22-20 من  الفرتة  يف  املنعقد 

مو�سوع:
و�سطية الفكر يف الدرا�سات العربية والإ�سلمية -

العنوان

العنوان: كلية العلوم والآداب ب�سرورة - جامعة جنران 	•
الهاتف:0592343622 	•
وات�س: 00962799075515	•
•	ismail.azzam@yahoo.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
رحمة الّنبّي  باخملالفني.	 

 د. إسماعيل طاهر محمد عّزام

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
صفة  من  اإلسالم  موقف  بيان  إلى  ويهدف  باخملالفني،   S الّنبّي  رحمة 
التي  الرحمة  الرحمة، وتوضيح الصورة املشرقة لإلسالم من خالل صفة 
لم  التي   S الّنبّي  رحمة  وإظهار عظيم  العباد،  في   S الّنبّي  بها  يتصف 
تقتصر على البشر ؛ بل تعدت إلى غيرهم من اخمللوقات، وبيان أثر الرحمة 
في استقامة السلوك اإلنسانّي، وإظهاره بأنه دين الغلو والتطرف؛ مستغلني 
الّضالة،  املتطرفة  اإلسالمية  الفرق  بعض  قبل  الفردية من  األعمال  بعض 
وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، وأربعة مباحث وخامتة، أما املقدمة فقد 
اشتملت على أسباب اختيار املوضوع، إشكالية البحث، أهدافه، ومنهجه، 
الثاني عن  املبحث  ثم  الكتاب،  بأهل  رحمته  األول عن  املبحث  ثم  وخطته، 
رحمته بالكّفار، ثم املبحث الّثالث عن رحمته، يليه املبحث الّرابع عن رحمته 

باألسرى، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
اأمل بنت اإ�سماعيل حممدزاهد ال�سينياال�سم

مكة املكرمة -1395همكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة ام القرىمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

الكتاب وال�سنةالتخ�س�ض العلمي العام
احلديث وعلومةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
وكيلة رئي�س ق�سم التدريب بكلية خدمة املجتمع والتعليم 

امل�ستمر

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
قواعد م�سطلح احلديث يف فتح الباري من كتاب  -

بدء الوحي الى كتاب اجلنائز
ر�سالة مقدمة لنيل درجة املاج�ستري  -
الإدارة النبوية من خلل كتاب الرتاتيب الإدارية  -

للكتاين 
ر�سالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

موؤمتر ال�سباب واملواطنة -
املوؤمتر العاملي للتجارب الرائدة يف جمالت العمل  -

اخلريي والإن�ساين

العنوان: مكة املكرمة 	•العنوان
•	dr.alseni@hotmail.com:الربيدالإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
رحمة الرسول  باخملالفني.	 

 د. أمل بنت إسماعيل محمد زاهد الصيني 

واملشكالت  التحديات  من  العديد  العصر  هذا  في  املسلم  اجملتمع  يواجه 
منها تهميش دين اإلسالم، وجتاهله في مجال العالقات اإلنسانية متمثال في 
املنهج  عن  الناس  وتضليل   ،S املصطفى  النبي  سنة  في  والتشكيك  الطعن 
بأنها لم تعد صاحلة في هذا العصر.  S، واإليحاء لهم  اتبعه  الذي  القومي 
باخملالفني  ورحمته  عام،  بشكل  باخللق   S رحمته  إبراز  لذا حظي موضوع 
على وجه اخلصوص باالهتمام والدراسة. حيث يهدف البحث إلى الدفاع عن 
مراعاة  مع  املتاحة  واألساليب  الوسائل  بكل  ونصرته   S املصطفى  احلبيب 
للعدل،  ولزوما  للباطل،  وردا  للحق،  إحقاقا  النصرة،  الشرعية في  الضوابط 
 S من خالل بيان املنهج النبوي في التعامل مع اخملالفني، ومظاهر رحمته 
بهم، باإلضافة إلى بيان اآلثار والفوائد املترتبة على تطبيق املنهج النبوي في 

التعامل مع اخملالفني، وعاقبة عدم تطبيقه.
عدة  حتتهما  تندرج  مبحثني  إلى  تقسيمه  البحث  طبيعة  اقتضت  وقد 
مطالب، حيث تناول املبحث األول بيان مظاهر رحمة النبي S باخملالفينمن 
املؤمنني وغيرهم من الكافرين واملنافقني، وتناول الثاني بيان اآلثار والفوائد 
في  واخملالفة  اخملالف،  مع  التعامل  في  النبوي  املنهج  تطبيق  على  املترتبة 

اإلسالم، ثم اخلامتة وفيها أهم النتائج والتوصيات. 
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مختصر السيرة الذاتية
خالد نواف اأحمد ال�سوحةاال�سم

الأردن/اإربد/ 1978/6/27ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

الأردنمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

اأ�سول الدينالتخ�س�ض العلمي العام
التف�سري وعلوم القراآنالتخ�س�ض العلمي الدقيق

م�ساعد عميد كلية ال�سريعة، جامعة الريموك، الأردنالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
الإن�ساء  - مبعنى  اخلرب  ا�ستعمال  يف  القراآن  بلغة 

للدرا�سات  تبيان  اخلرب،جملة  مبعنى  والإن�ساء 
القراآنية، جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سلمية

من  - املحرمات  لآية  ر�سا  ر�سيد  ال�سيخ  تف�سري 
درا�سة  الأنعام،  �سورة  يف  الواردة  املطعومات 
نقدية، جملة الإ�سلم يف اآ�سيا، اجلامعة الإ�سلمية 

العاملية، ماليزيا 
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

امل�ساركة بورقة بحثية بعنوان: )جهود ملتقى اأهل  -
التف�سري يف خدمة اللغة العربية( يف موؤمتر اللغة 
اجلوف،  جامعة  احلديثة،  والربجميات  العربية 
ال�سعودية، 22-1435/6/24ه� 2/مايو/2013م.

العنوان

العنوان: تركيا - اإ�سطنبول - الفاحت 	•
الهاتف: 05362617288 	•
الربيد الإلكرتوين:	•

professor-ousama@hotmail.com
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ملخ�ص البحث
الكرمي، 	  القرآن  خالل  من  احلج  في  اإللهية  الرحمة  شواهد 

دراسة موضوعية بيانية
 د. خالد بن نواف بن أحمد الشوحة

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة في اإلسالم التي تتعلق شواهد 
الرحمة اإللهية في احلج من خالل القرآن الكرمي، دراسة موضوعية بيانية، 
ويهدف إلى إظهار رحمة اإلسالم والتأكيد على أنها قاعدة أساسية، وروح 
سارية في كل تشريعاته وأحكامه، وإظهار أحكام احلج على أنها شاهد من 
شواهد اخلطاب اإللهي على الرحمة والرأفة، وبيان موافقة الدين احلنيف 
لطبيعة النفوس البشرية وما خلقت عليه من قدرات وطاقات، وتأصيل خلق 
الرحمة ونشر مفرداته وبث فوائده من خالل آيات احلج، وبيان أن األصل 
وقد  والتعسير،  املشقة  هو  وليس  تعالى  باهلل  الصلة  هو  للعبادات  األصيل 
انبنى هذا البحث من مقدمة، ومتهيد ومبحثني، وخامتة، أما املقدمة فقد 
اشتملت على مشكلة البحث، وأهدافه، منهجه وخطته، ثم ذكرت في مبحثه 
األول شواهد الرحمة اإللهية في آيات شروط احلج وأحكامه، وفي مبحثه 
الثاني شواهد الرحمة اإللهية في ثمار احلج ومنافعه كما تصورها اآليات، 

وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
�ساجدة طه حممود الفهداوياال�سم

1973/8/22 بغدادمكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة بغداد - كلية العلوم الإ�سلميةمكان احل�سول عليه
ا�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

فل�سفة يف ال�سريعة التخ�س�ض العلمي العام
فقه مقارنالتخ�س�ض العلمي الدقيق

تدري�سية يف كلية الرتبية للبنات - ق�سم علوم القراآنالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
الإ�سلمي،  - الفقه  يف  واأحكامه  البحوث:الترت�س 

من�سور 2009،.
الإ�سلمية،  - الرتبية  منط  يف  العبادة  اثر 

من�سور2009.
والطب  - ال�سريعة  نظر  يف  واأثره  الرحام  تاأجري 

والقانون2010،.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

لوحدة  - الأول  العلمي  املوؤمتر  يف  م�سارك  بحث 
بحوث املراأة يف جامعة بغداد.

العنوان: جمهورية العراق - بغداد	•العنوان
•	d.sajda_taha@yahoo.com:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
الــرحمـــة وصورها في الطهارة والصالة

 د. ساجدة طه محمود 

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بالرحمة وصورها في الطهارة والصالة، ويهدف إلى غرس األخالق السامية 
وفي  املسلمني،  نفوس  في  وصحابته    ،S الكرمي  النبي  جسدها  التي 
ُمقدمتها ُخلُق الرحمة باعتباره وعاء اخللق األعظم الذي ضَمّ بداخله كل 
القيم السامية، وتأصيل هذا اخللق في األحكام الشرعية الفقهية اخلاصة 
بالعبادات كونها بنيت على التيسير والتخفيف والرفق بالناس، وقد انبنى 
هذا البحث من مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة، أما املقدمة: فتضمنت فكرة 
املوضوع، وأهميته، وسبب اختياري له، واملنهج املتبع في البحث، ثم املبحث 
األول عن حقيقة الرحمة والعبادة، ثم املبحث الثاني عن مكانة الرحمة في 
الثالث عن من صور الرحمة في الطهارة، ثم  يليه املبحث  القرآن والسنة، 
املبحث الرابع عن من صور الرحمة في الصالة، وخلصت إلى خامتة ذكرت 

فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
�سلطان بن �سعد ال�سيفاال�سم

الريا�س 1398ه�مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة امللك �سعود الريا�سمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

درا�سات اإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
احلديث وعلومهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ بق�سم الدرا�سات الإ�سلمية ج. م. �سعودالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
األعاب بهلوانية يف ميزان ال�سريعة الإ�سلمية درا�سة  -

نقدية مت�سمنة لآراء اأربعة ع�سر عامل معا�سر على 
للإفتاء.)كتيب  الدائمة  اللجنة  اأع�ساء  راأ�سهم 

مطبوع ، عام 1428ه�(.
البحوث منها:	•

املنكر  - عن  والنهي  باملعروف  الأمر  عن  “العزوف 
الأ�سباب والعلج يف �سوء الكتاب وال�سنة “، بحث 
حمكم ن�سر جملة جامعة امللك �سعود للعلوم الرتبوية 
 ،24 جملد  1434ه�  لعام  الجتماعية  والدرا�سات 

�س �س)272-241(.
ابن  - اهلل  الأ�سبوع” جلار  اأيام  يف  املرفوع  “اخلرب 

فهد املكي )954ه( حتقيق ودرا�سة ، بحث حمكم ، 
مب�سر  املنيا  بجامعة  العلوم  دار  كلية  جملة  ن�سر 

)499 - 544( 1435ه� 2014/1م.

العنوان
العنوان: الريا�س	•
الهاتف:0554202308	•
•	sultan.996@gmail.com:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
الرحمة باحليوان في السنة النبوية.	 

 د. سلطان بن سعد السيف 

يهدف هذا البحث إلى إبراز مظاهر الرحمة باحليوان في السنة النبوية، 
الدين اإلسالمي به ومكانته في حفظ توازن احلياة، وكيف  ومدى اهتمام 
كفلت له السنة النبوية أن يعيش حياة كرمية بتوفير حاجياته الضرورية من 
طعام وشراب وعد ذلك إحساناً وطريقاً إلى اجلنة حتى حال لفظ أنفاسه 
األخيرة بني الرحمة والشفقة، مع ورود التشديد في النهي عن جتويعه أو 
تكليفه ما ال يطيق، أو تعذيبه أو صبره، أو حتى إيذاءه إيذاء معنوياً، وكيف 
أن السنة وسٌط في ذلك بني جمعيات حقوق احليوان وبني الفئات املفرطة 

التي نالت من احليوان وآذته في اجللب والرهان، والتحريش واملصارعة.
ومن ثم إبراز هذه املظاهر من خالل السنة الثابتة عن احلبيب S فيما 
يتعلق بالدواب والبهائم، والطيور، واحلشرات، لتكون هذه الدراسة ميسرة 
في  وإبرازها  باحليوان  الرحمة  لصفة  ومعززًة  واخلاصة،  العامة  يدي  بني 
اجملتمع بشكل أكبر، وبخاصة لدى بعض الشباب الذين لم يدركوا مثل هذه 

احلقوق، ووقع منهم التقصير في ذلك.
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مختصر السيرة الذاتية
د. علي حافظ ال�سيد �سليماناال�سم

م�سر 1975/9/18ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الأزهر/ م�سرمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

اأ�سول الدينالتخ�س�ض العلمي العام
احلديث وعلومهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

كلية الرتبية بالزلفي - جامعة املجمعةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
كتاب بعنوان: “اجلهاد يف الإ�سلم اآداب واأحكام”  -

ُطبع عام 1431ه� - 2010م.
كتاب بعنوان: “من اأعلم الإ�سلم اأ.د. علي اأحمد  -

�سفاته”  من  وقب�سات  حياته  من  ملحات  طلب. 
ن�سر1431ه�

البحوث:	•
بحث بعنوان: “موايل ر�سول اهلل S ودورهم يف  -

الرواية” جمع ودرا�سة. ) ر�سالة ماج�ستري(.
القاري  - علي  مل  ال�سيخ  “العلمة  بعنوان:  بحث 

وجهوده يف علم احلديث “ - ) ر�سالة دكتوراه(.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات: -
م�سارك يف عدة ندوات مب�سر	•

العنوان
العنوان:الزلفي باململكة العربية ال�سعودية	•
الهاتف:0535047071	•
•	ahafezas@gmail.com ::الربيدالإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
إتـحـــاف العاملـــني برحمة النبي  باألسارى اخملالفني	 

د. علي حافظ السيد سليمان 

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بإتـحـــاف العاملـــني برحمة النبي S باألسارى اخملالفني، ويهدف إلى إظهار 
 S َسَعة الرحمة النبوية، وآفاقها الرحبة، وإبراز مناذج متعددة من رحمته
اخملالفني،  باملأسورين   S رحمته  عن  شبهات  ودفع  اخملالفني،  باألسارى 
وقد انبنى هذا البحث من مقدمة ومتهيد ومبحثني وخامتة، أما املقدمة فقد 
ذكرت فيها فكرة البحث، ومشكلته، وأهدافه، ومنهجي فيه، وخطة دراسته، 
املبحث  أما  األسر،  ومشروعية  اخملالف،  األسير  تعريف  وفيه  التمهيد  ثم 
األول فقد تضمن قبسات من رحمته S باألسرى، أما املبحث الثاني ففيه 
ذكرت دفع شبهات عن وقائع تتعلق مبعاملته S ببعض املأسورين، وخلصت 

إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
فاطمة الزهراء وغلنتاال�سم

باتنة - اجلزائر 25 اأفريل 1972مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة باتنة - اجلزائرمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذة حما�سرة �سنف اأالدرجة العلمية

الفقه والأ�سولالتخ�س�ض العلمي العام
مقا�سد ال�سريعةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذة حما�سرة جامعة باتنة 1-العمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
بحث مو�سوم باحلاجة ودورها يف حتقيق مقا�سد  -

ال�سريعة الإ�سلمية من�سور يف جملة الإحياء - كلية 
العلوم الإن�سانية والجتماعية والعلوم الإ�سلمية.

الو�سطية  - مبداأ  حتقيق  يف  اجلامعي  الأ�ستاذ  دور 
بحث غري من�سور.

جهود الون�سري�سي يف تدوين النوازل الفقهية من  -
امللتقى  اإطار  يف  مقدم  بحث  املعيار  كتاب  خلل 
اجلزائريني  الفقهاء  جهود  حول  الثاين  الوطني 
يف خدمة املذهب املالكي املنعقد باملركز اجلامعي 

بالوادي 06-07 مار�س 2012.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

الفقهاء  - جهود  حول  الثاين  الوطني  امللتقى 
املنعقد  املالكي  املذهب  خدمة  يف  اجلزائريني 

باملركز اجلامعي بالوادي.- اجلزائر.

العنوان
العنوان:رقم 05 حي ال�سهداء باتنة اجلزائر )بيت والد 	•

زوجي(.
•	ourhghlentfatima@yahoo.fr :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
أوجه الرحمة في العبادات الصالة منوذجًا. 	 

د. فاطمة الزهراء إسماعيل وغالنت

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة في اإلسالم التي تتعلق بأوجه 
التشريع  عظمة  إبراز  إلى  ويهدف  منوذجاً،  الصالة  العبادات  في  الرحمة 
اإلسالمي من خالل إبراز صفة الرحمة في عبادة الصالة، والرد على الشبهات 
-بشكل غير مباشر- املغرضة حول التشريع اإلسالمي عموما وحول حتكمية 
لم  أنه  كما  باملستحيل،  وال  باملشقة،  يتعبدنا  لم  اهلل  ألن  خصوصا،  العبادات 
يصادر حرية البشر، بل نظمها وقننها حتى ال تتعارض األغراض واملصالح فيقع 
الناس في احلرج، ولعل منوذج الصالة كان كافيا في إبراز رحمة اهلل بالعباد 
في كل صغيرة وكبيرة يقومون بها في الصالة، فاخلير كل اخلير واصل للعباد 
بهذه الصلة، وتنبيه الغافل عن صالته وما فاته من رحمات جراء استهتاره بها، 
الشعيرة من مصالح في  ببيان ما في هذه  إلى اإلسالم  ودعوة غير املسلمني 
العاجل واآلجل، وأمة محمد أمة رحمة وتعاطف وخير وليست أمة عنف وشر، 
وتعزيز الثقة بديننا احلنيف وبشريعتنا الغراء وبانتمائنا العريق إلى أمة محمد 
املقدمة  أما  البحث من مقدمة، وثالثة مباحث وخامتة،  انبنى هذا  S، وقد 
فقد اشتملت على أهداف البحث وخطته، ثم املبحث األول عن أوجه الرحمة 
الثاني عن أوجه الرحمة في  يليه املبحث  في مشروعية الصالة ومقاصدها، 
في  الرحمة  أوجه  عن  الثالث  املبحث  ثم  والسنن،  الفروض  إلى  الصالة  تنوع 

الصلوات اخملصوصة، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
فوؤاد بن اأحمد عطاء اهللاال�سم

1982/02/25م مبدينة الوادي باجلزائرمكان امليالد وتاريخه
الدكتوراه يف اأ�سول الفقه الإ�سلمياملوؤهل العلمي

مكان احل�سول عليه
جامعة الأمري عبدالقادر للعلوم الإ�سلمية بق�سنطينة- 

اجلزائر
دكتورالدرجة العلمية

الفقه الإ�سلمي واأ�سوله التخ�س�ض العلمي العام
اأ�سول الفقهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

مدير مدر�سة ابتدائيةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
)الفهر�س الو�سفي ال�سامل ملوؤلفات علماء اجلزائر  -

الإ�سلمي وعلومه املخطوطة واملطبوعة  الفقه  يف 
واملفقودة(،بحث من�سور يف جملة »املدّونة« بالهند

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
)الق�ساء  - حول:  الدويل  املوؤمتر  يف  امل�ساركة 

والتحكيم الواقع والآفاق(، املنعقد بجامعة الإمام 
امللتقى  يف  امل�ساركة  الإ�سلمية.  �سعود  بن  حممد 
املذهب  يف  الفقهية  )املدار�س  حول:  الدويل 

املالكي( اجلزائر

العنوان

�س 	• اأكتوبر،   17 بريد  الوادي،  ولية  العنوان:اجلزائر، 
ب: 265

الهاتف: 75 48 44 64 6 )00213(	•
• 	fouadatallah1982@gmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
الرحمة في اإلسالم من خالل العبادات الّشرعّية. 	 

د. فؤاد بن أحمد عطاء اهلل 

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بالرحمة في اإلسالم من خالل العبادات الّشرعّية، ويهدف إلى إثبات رحمة 
اإلسالم باخللق في العبادات الشرعية، وإبراز مظاهرها الكثيرة وصورها 
املتعددة، وتفنيد الشبهات املثارة حول اإلسالم، وإبطال الدعايات املغرضة 
وتصحيح  والتطرف،  والشدة  بالعنف  اتهامه  مفادها  والتي  اإلسالم،  ضد 
املسلمني،  كثير من  اإلسالم عند  الرحمة في  املفاهيم اخلاطئة عن  بعض 
حيث لم يتمكنوا من اجلمع بني الرحمة في اإلسالم وكونها سمة من سماته 
وتبيني  وانضباط،  حزم  من  الشرعية  العبادات  به  تتميز  ما  وبني  البارزة، 
أسباب وعوامل الرحمة في العبادات الشرعية، وقد انبنى هذا البحث من 
تعريف  فيها  ذكرت  فقد  املقدمة  أما  وخامتة،  مباحث،  ومبحثني  مقدمة، 
الواردة  باالصطالحات  التعريف  عن  متهيد  ثم  ألهّمّيته،  وبيان  بالبحث، 
العبادات  في  وأسبابها  الرحمة  عوامل  عن  األول  املبحث  ثم  العنوان،  في 
الشرعية،  العبادات  في  الرحمة  مظاهر  الثاني:  املبحث  ثم  الشرعية، 

وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
حممد عبدالرحيم العربياال�سم

1972 جتكجة - موريتانيامكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة امللك �سعودمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

ال�سريعةالتخ�س�ض العلمي العام
الفقه واأ�سولهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
رئي�س ق�سم البحوث والدرا�سات بالهيئة العاملية للتعريف 

بالر�سول S ون�سرته

االإنتاج العلمي

الكتب: 	•
اأحكام الزيارة يف الفقه الإ�سلمي -
الأربعون يف ال�سرية النبوية -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

النبوية؛  - ال�سرية  عر�س  “مناهج  بعنوان:  ندوة 
درا�سة وتقومي” يف اجلامعة الإ�سلمية العاملية يف 

ماليزيا
�سوء  - يف  اجتماعية  »ق�سايا  بعنوان:  علمية  ندوة 

عبدالقادر  الأمري  جامعة  يف  النبوية«  ال�سرية 
للعلوم الإ�سلمية يف باجلزائر

العنوان
العنوان: اململكة العربية ال�سعودية - الريا�س	•
الهاتف: 0509974100	•
• 	M.Abderrahim.92@gmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
رحمة الرسول  باحليوانات والطير. 	 

د. محمد عبدالرحيم العربي

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
الرحمة  بيان شمول  إلى  S باحليوانات والطير، ويهدف  الرسول  برحمة 
في اإلسالم، وبيان أسبقية اإلسالم بالرحمة باحليوان، واإلسهام في إثراء 
التأليف املوضوعي في السيرة النبوية، وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، 
وأهدافه،  البحث  اشتملت مشكلة  املقدمة فق  أما  وثالثة مباحث،  ومتهيد 
بألفاظ  التعريف  عن  التمهيد  ثم  خطته،  منهجه،  املوضوع،  اختيار  وسبب 
عنوان البحث، يليه املبحث األول عن حماية النبي S احليوان من العبث 
بحياته وجسده، ثم املبحث الثاني عن الرحمة باحليوان عند االنتفاع به، ثم 
املبحث الثالث عن مراعاة النبي S للجانب النفسي عند احليوان، وخلصت 

إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
م�سعود علي علوا�ساال�سم

اجلزائرمكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة اجلزائرمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ - حما�سرالدرجة العلمية

اأ�سول الفقهالتخ�س�ض العلمي العام
مقا�سد ال�سريعةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

جامعة اجلزائر - كلية ال�سريعةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
امل�ساركة يف كتاب جماعي بعنوان املغرب الأو�سط  -

كتاب  خلل  من  الإ�سلمي  الو�سيط  الع�سر  يف 
دار  ن�سر   - ق�سنطينة  وجامعة  2011م،  النوازل 

بهاء للن�سر والتوزيع - ق�سنطينة - اجلزائر 
البحوث:	•

الجتهاد اجلماعي واأثره يف �سبط الفتوى - جملة  -
الثقافة الإ�سلمية - جملة حمكمة عدد 20، ت�سدر 

عن وزارة ال�سوؤون الدينية والأوقاف باجلزائر.
املوؤمترات والندوات:	•

بني  - الفتوى  بعنوان:  الدويل  املوؤمتر  يف  م�ساركة 
بتلم�سان -  العوملة،  ال�سرعية وحتديات  ال�سوابط 

اجلزائر 2011م

العنوان
عمارة الن�سر رقم 10 حي عار الدار البي�ساء اجلزائر 	•

العا�سمة - اجلزائر
•	 umsirine@ymail.com :الربيد اللكرتوين
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ملخ�ص البحث
مقصد الرحمة وأثره في تطبيق العقوبات الشرعية. 	 

د. مسعودة علواش

التي مقصد  يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة في اإلسالم 
الرحمة وأثره في تطبيق العقوبات الشرعية، ويهدف إلىدفع بعض الشبهات 
واجلزاء،  العقاب  نظام  وهو  الشريعة  أحكام  جوانب  من  بجانب  اللصيقة 
وبيان أن املقصد من العقاب في الشريعة مع ما فيه من شدة هو الرحمة 
بعينها، وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة، أما 
التمهيد عن مفهوم  املقدمة فقد اشتملت على أهداف البحث وخطته، ثم 
مقصد  أهمية  عن  األول  املبحث  يليه  الشرعي،  وتأصيله  الرحمة  مقصد 
الرحمة وعالقته بالقيم املقاصدية العليا، ثم املبحث الثاني عن أثر مقصد 
فيها  ذكرت  خامتة  إلى  وخلصت  الشرعية،  العقوبات  تطبيق  في  الرحمة 

النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
عثمان بن جمعة �سمرييةاال�سم

�سورية- 1949ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الأزهرمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذالدرجة العلمية

ال�سريعة الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
ال�سيا�سة ال�سرعيةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
اأ�ستاذ بكلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سلمية، بجامعة 

ال�سارقة

االإنتاج العلمي

الكتب: 	•
اأ�سول العلقات الدولية يف فقه الإمام ال�سيباين،  -

النظام ال�سيا�سي
و الد�ستوري يف الإ�سلم، و�سطية الإ�سلم  -
الأمة امل�سلمة يف ع�سر العوملة،. -
البحوث:	•

 �سيا�سات الأمن والدفاع عن الأوطان. -
 مدى خ�سوع غري امل�سلمني للق�ساء الإ�سلمي.  -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

بال�سارقة، موؤمتر  - قانونية معا�سرة  موؤمتر ق�سايا 
حقوق الإن�سان بكلية احلقوق يف جامعة ال�سلطان 
قابو�س، موؤمتر الق�ساء ال�سرعي بجامعة ال�سارقة.

العنوان
• العنوان: �س ب 2727 ال�سارقة- الإمارات العربية املتحدة	
الهاتف: 971508698011+	•
•	drothmanjd@sharjah.ac.ae:الربيد الإلكرتوين -
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ملخ�ص البحث
ة - دراسة تأصيلية تطبيقية	  حمُة واحَلْزم في العالقاِت الدوليَّ الرَّ

د.عثمان جمعة ضميرية 

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
حمُة واحَلْزم في العالقاِت الدوليَّة - دراسة تأصيلية تطبيقية، ويهدف  بالرَّ
إلى تبني أهم األصول والقواعد التي تقوم عليها وتؤثر في أحكامها، وتوّجه 
أشخاصها، وحتكم أدواتها في حال السلم وحال احلرب سواء بسواء، وقد 
انبنى هذا البحث من مقدمة، ومتهيد ومبحثني وخامتة، أما املقدمة فقد، 
أما املقدمة فقد اشتملت على أهمية بحث الرحمة في العالقات بني األمم 
والشعوب منهج البحث، خطـته، ثم املبحث األول عن الرحمة في العالقات 
الدولية، يليه املبحث الثاني عن احلزم في العالقات الدولية، وخلصت إلى 

خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
اأ�سماء بنت العربي بن حممد الإدري�سياال�سم

الريا�س اململكة العربية ال�سعودية 1987.12.05مكان امليالد وتاريخه
ماج�ستري املوؤهل العلمي

الريا�س جامعة امللك �سعودمكان احل�سول عليه
ماج�ستري بتقدير ممتاز مبعدل 5/4.98الدرجة العلمية

درا�سات اإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
فقه واأ�سولهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

ربة اأ�سرةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث: 	•
ر�سالة م�سائل القلة والكرثة يف فقه العبادات. -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات: 	•

امل�ساركة يف موؤمتر الطعام احللل. -

العنوان:rue•de•la•loi•4020،•Liege•Belgique.1	•العنوان
•	Hotmail.com@ner.ges.2007 :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
رحمة الرسول  باحليوانات والطير وسائر اخللق.	 

 أ. أسماء بنت العربي بن محمد اإلدريسي

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
برحمة الرسول S باحليوانات والطير وسائر اخللق، ويهدف إلى التعريف 
من  جوانب  وإبراز  واالصطالحية،  اللغوية  الناحية  من  والتذكية  بالرحمة 
S باحليوان املذكى في جميع مراحل التذكية، واملقارنة بني  رحمة النبي 
العالم  في  اجملال  هذا  في  املستخدمة  الطرق  وبعض  الشرعية  التذكية 
ومراعاة حقوقه،،  باحليوان  الرحمة  ملبدأ  الغربي من حيث مدى حتقيقها 
املقدمة  أما  وخامتة،  مباحث،  وثالثة  مقدمة،  من  البحث  هذا  انبنى  وقد 
فقد تضمنت أهداف البحث، ومنهج البحث، واإلجراءات املتبعة عند كتابته، 
وخطة البحث، وجاء املبحث األول عن تعريف الرحمة باحليوان املذكى، ثم 
املبحث الثاني عن جوانب من رحمة النبي S باحليوان املذكى، يليه املبحث 
الثالث عن مقارنة التذكية الشرعية مبا عداها من الطرق املعمول بها من 
حيث حتقيق مبدأ الرحمة والرفق باحليوان ومراعاة حقوقه، وخلصت إلى 

خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
حمود اإبراهيم حمود ال�سلمهاال�سم

الريا�س 1397 ه�مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة امللك �سعودمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

العقيدة والأديانالتخ�س�ض العلمي العام
الأديانالتخ�س�ض العلمي الدقيق

ع�سو هيئة تدري�سالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
األوهية امل�سيح ومعجزاته من  - اأدلة الن�سارى على 

القراآن الكرمي، مّت حتكيمه مبجلة العلوم الرتبوية 
والدرا�سات الإ�سلمية بكلية الرتبية بجامعة امللك 

�سعود.
مع  - مقارنة  الطلق  �سريعة  يف  الإ�سلم  و�سطية 

البحوث  مبركز  حتكيمه  مّت  اليهودي،  الت�سريع 
والدرا�سات الإ�سلمية بجامعة القاهرة.

الأخلق بني الإ�سلم واليهودية درا�سة مقارنة، مّت  -
حتكيمه مبجلة كلية دار العلوم بجامعة الفيوم.

العنوان
العنوان:الريا�س	•
الهاتف: 0555221172	•
•	humood@ksu.edu.sa :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
رحمة اإلسالم بأهل الكتاب - دراسة استقرائية في سيرة النبي 	 

 وصحابته  
د. حمود بن إبراهيم السالمة 

وجه  على  الكتاب  بأهل  اإلسالم  رحمة  عن  احلديث  البحُث  يتناول 
ويهدف  الكرام،  وأصحابه   ،S النبي  سيرة  من خالل عرض  اخلصوص، 
البحث إلى إظهار رحمة اإلسالم الشاملة للمسلمني وغيرهم، وأنها أصل 
بها  يُرمى  التي  الشبهات  لدفع  ضمناً  مشتمٌل  وذلك  اإلسالم،  في  أصيل 
االستنتاجي؛  االستقرائي  املنهج  البحث  هذا  في  سلكت  وقد  اإلسالم، 
بعده،  من  وأصحابه  والسالم  الصالة  عليه  املصطفى  سيرة  باستعراض 

واستقراء مواقف الرحمة منها التي كانت مع أهل الكتاب.
وقد اشتمل البحث على بيان مظاهر الرحمة بأهل الكتاب من خالل بيان 
حرمة دمائهم وأموالهم، ووجوب العدل معهم وكذا العفو والتسامح، وأخيراً 

بيان التعامل معهم ودعوتهم لإلسالم.
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مختصر السيرة الذاتية
خالد بن حممد بن عقيل البداح.اال�سم

بريدة - 1395/7/1ه�.مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

اجلامعة الإ�سلمية باملدينة املنورة.مكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعد.الدرجة العلمية

احلديث.التخ�س�ض العلمي العام
علوم احلديث.التخ�س�ض العلمي الدقيق

ع�سو هيئة تدري�س بجامعة الق�سيم.العمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
فقه احلوار مع املخالف يف �سوء ال�سنة النبوية -  -

دليل الق�س�س والأخبار القراآنية.
معاين  - )�سرح  كتاب  من  جزء  حتقيق  البحوث: 

ين�سر  مل  الدكتوراه�،  ر�سالة  للطحاوي(،  الآثار 
الأ�سربة  يف  ال�سحابة   عن  املروية  الآثار   -

والعقيقة، ر�سالة املاج�ستري، مل ين�سر.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

للتعليم العايل -  - ح�سور املعر�س واملوؤمتر الدويل 
الريا�س، )اأربعة اأيام(، من 25-1433/5/28ه� 

العنوان
العنوان: اململكة العربية ال�سعودية - الق�سيم - بريدة.	•
الهاتف: 0163853759 - 0503985877	•
•	Dr.khaledalbadah@gmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
الرحمة في سيرة املصطفى  	 

د. خالد بن محمد بن عقيل البداح

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بالرحمة في سيرة املصطفى S، ويهدف إلى الوقوف على مناذج من رحمة 
الرسول S بأمته، وتصنيف رحمة الرسول S على أنواع الناس وأديانهم، 
حياتنا  في  الرحمة  خلق  وتطبيق   ،S رحمته  مواقف  من  الفوائد  وأخذ 
وخامتة،  مباحث،  وخمسة  مقدمة،  من  البحث  هذا  انبنى  وقد  املعاصرة، 
أما املقدمة فقد اشتملت على أهداف البحث والدراسات السابقة، ومنهج 
 ، S بأصحابه  البحث وخطته، وجاء املبحث األول عن رحمة الرسول 
ثم املبحث الثاني عن رحمة الرسول S بأمته وطلبه من ربه التخفيف في 
الشرائع، ثم املبحث الثالث عن رحمة الرسول S بأمته من بعده، ثم املبحث 
الرابع عن رحمة الرسول S باخملالفني، يليه املبحث اخلامس عن رحمة 
ذكرت  خامتة  إلى  وخلصت  اخللق،  وسائر  والطير  باحليوان   S الرسول 

فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
رقية بو�سناناال�سم

1974/10/14 جيجلمكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

مكان احل�سول عليه
كلية العلم والعلوم ال�سيا�سية/ جامعة اجلزائر 3/ 

اجلزائر العا�سمة
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

علوم الإعلم والت�سالالتخ�س�ض العلمي العام
علوم الإعلمالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
اأ�ستاذ م�ساعد بق�سم الدعوة والعلم والت�سال/ 

جامعة الأمري عبدالقادر للعلوم الإ�سلمية/ ق�سنطينة

االإنتاج العلمي

-البحوث: 	•
بحث م�سوؤولية الإعلم العاملي يف ت�سحيح �سورة  -

الإ�سلم لدى الراأي العام الغربي)من�سور(، 
بحث الو�سطية والعتدال يف فكر ال�سيخ عبداحلميد  -

ابن بادي�س )من�سور(، 
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات: 	•

التطرف  - وفكر  الفكر  الإرهاب بني تطرف  ملتقى 
الو�سطية  ملتقى  ال�سعودية،  العربية  اململكة 

والعتدال املمكلة العربية ال�سعودية.
ملتقى ن�سرة الر�سول وحقوقه على الب�سرية، اململكة  -

العربية، ملتقى توظيف تقنية املعلومات خلدمة القراآن 
الكرمي، جامعة طيبة، اململكة العربية ال�سعودية

العنوان: حي تويفز �سايل 4 ق�سنطينة 25000	•العنوان
•	b_rokeia@yahoo.fr:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
الرحمة 	  بخلق  التعريف  في  الفضائية  الدينية  البرامج  دور 

عند النبي محمد  - دراسة حتليلية
 د. رقية بوسنان

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة في اإلسالم التي تتعلق بدور 
 S البرامج الدينية الفضائية في التعريف بخلق الرحمة عند النبي محمد
- دراسة حتليلية، ويهدف إلى املساعدة على مواجهة كل املشكالت وعلى 
انبنى  العنف والتطرف واإلرهاب، واألنانية واإلقصاء والظلم، وقد  رأسها 
هذا البحث من مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة، أما املقدمة فقد اشتملت 
على أهداف البحث وخطته، ثم جاء املبحث األول عن اجلانب املنهجي، يليه 
التحليلي  اجلانب  الثالث:  املبحث  ثم  النظري،  اجلانب  عن  الثاني  املبحث 

التقييمي، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
حممد اإبراهيم ال�سربيني اأحمد �سقراال�سم

م�ضر- دمياط - الزرقا - �ضيف الدين 1/1/ 1976مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الأزهر ال�سريفبالقاهرةمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

الدعوةالتخ�س�ض العلمي العام
الأديان واملذاهبالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ بكلية بهاجن ال�سلميةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
الأ�سولية امل�سيحية وعلقتها بال�سهيونية -
مو�سوعة اأهل اجلنة -
البحوث منها:	•

�سوء  - يف  تواجهها  التي  والتحديات  الأمة  وحدة 
القراآن الكرمي

اإدارة الوقت واأثره يف الدعوة ال�سلمية -
الغزو الثقايف والهزمية النف�سية -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات منها:	•

موؤمتر الدعوة والدارة ال�سلمية - جامعة العلوم  -
ال�سلمية- ماليزيا2013 م

موؤمتر مكة املكرمة اخلام�س ع�سر - رابطة العامل  -
ال�سلمي مبكة املكرمة 2014م

العنوان

العنوان: ماليزيا - بهاجن - كواننت -كيب�سا�س.	•
الهاتف: 01119411179	•
•	meesakr67@gmail.com:الربيد الإلكرتوين
• 	meesakr@yahoo.com
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ملخ�ص البحث
رحمُة النبيِّ  باألَساَرى 	 

د. محمد إبراهيم الشربيني صقر

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة في اإلسالم التي تتعلق برحمُة 
واألسير،  الرحمة،  مبصطلحي  التعريف  إلى  ويهدف  باألَساَرى،   S النبيِّ 
باألسارى،   S النبي  رحمة  وإبراز  واالصطالحية،  اللغوية  ومدلوالتهما 
والتعامل الكرمي معهم، وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، ومبحثني وخامتة، 
أما املقدمة فقد اشتملت على أهداف البحث وخطته، وجاء املبحث األول 
S باألسارى وقبول الفداء منهم، يليه املبحث الثاني عن  عن رحمة النبي 
إلى خامتة ذكرت فيها  التعامل مع األسرى، وخلصت  S في  النبي  رحمة 

النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
حممد عبدالقادر ح�سن الفقياال�سم

�سبني الكوم )م�سر(، 1953/1/16مكان امليالد وتاريخه
دكتوراه يف هند�سة البيئةاملوؤهل العلمي

اجلامعة الهولنديةمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذالدرجة العلمية

الهند�سة الكيميائيةالتخ�س�ض العلمي العام
هند�سة البيئةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

متقاعدالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب منها:	•
املنار  - مكتبة   - البيئة  وتلوث  الكرمي  القراآن 

الإ�سلمية - الكويت - 1985. 
-  - للأطفال(  بيئية  )ق�سة  البي�ساء  اجلزيرة 

جمعية حماية البيئة الكويتية- 1986.
البحوث منها:	•

من  - املحكمة،  العلمية  الأبحاث  من  عددا  ن�سرت 
بينها:

حماية البيئة من التلوث يف كتابات ابن �سينا، جملة  -
العقيق، نادي املدينة املنورة الأدبي، 1414ه�.

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات منها:	•
تاأهيل البيئة التي نظمتها اجلمعية الكويتية  - ندوة 

اأبريل   10 اإلى   8 من  الفرتة  البيئة خلل  حلماية 
)دور  عن  علمية  ورقة  قدمت  حيث  م،   1996

الإعلم يف اإعادة تاأهيل البيئة(.

العنوان
العنوان:	•
الهاتف: 00201063131386	•
•	mabdalfiky@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
معالم الرحمة بالبيئة ومكوناتها في السنة النبوية الشريفة	 

د. محمد عبدالقادر الفقي

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
إلى  الشريفة، ويهدف  النبوية  السنة  بالبيئة ومكوناتها في  الرحمة  مبعالم 
وتوضيح  الطبيعية،  بالبيئة   S النبي  رحمة  معالم  على  األضواء  تركيز 
البيئة، وذلك من خالل  التعامل مع مكّونات تلك  الرحمة في  مظاهر هذه 
احلية  بالبيئة  بالرحمة  تتعلق  جوانب  من  النبوية  السنة  في  ما  جتلية 
بالبيئة غير  الرحمة  والنباتات(، وكشف جوانب  )احليوان والطير والزروع 
احلية )املتمثلة في اجلمادات(، وتوفير مادة علمية ودينية ميكن االستفادة 
منها في أنشطة حماية البيئة وبرامج التوعية البيئية، وتعريف غير املسلمني 
بالسبق النبوي في مجال الرحمة بالبيئة، وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، 
املقدمة فقد اشتملت على مشكلة  أما  التمهيد، واملباحث األربع، وخامتة، 
البحث، ومنهجه والهدف منه، والدراسات السابقة، وخطة البحث، ثم جاء 
الثاني  املبحث  يليه  بوجه عام،  الطبيعية  بالبيئة  الرحمة  األول عن  املبحث 
عن الرحمة بالبيئة احليوانية، ثم املبحث الثالث عن الرحمة بالبيئة النباتية، 
ثم املبحث الرابع عن الرحمة بالبيئة غير احلية )اجلمادات(، وخلصت إلى 

خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
حممد عوي�س عبدالرحيم حمموداال�سم

م�سر - �سوهاج 7/ 11/ 1974مكان امليالد وتاريخه
الدكتوراه يف الآداب املوؤهل العلمي

جامعة عني �سم�س - م�سر 2007مكان احل�سول عليه
الدكتوراه يف الآدابالدرجة العلمية

اللغة العربية واآدابها التخ�س�ض العلمي العام
درا�سات اإ�سلمية التخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
معلم اأول اأ لغة عربية ومنتدب بق�سم الدرا�سات 

الإ�ضالمية بجامعة اأ�ضيوط

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
والتعاي�س  - ال�سلم  ن�سر  ف�سل  يف  حديثًا  اأربعون 

ال�سلمي بني النا�س )جمع وتوثيق ودرا�سة (
درا�سات يف تف�سري الن�س القراآين -
البحوث:	•

اأ�س�س الف�سري العقلي للقراآن الكرمي عند الطاهر  -
بالوادي  الآداب  كلية  مبجلة  عا�سورمن�سور  ابن 

اجلديد م�سر
)من�سور  - النبوي  احلديث  ترجمة  اإ�سكاليات  من 

والرتجمة  والأدب  اللغة  موؤمتر  اأعمال  �سمن 
بجامعة حلوان م�سر(

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
موؤمتر اللغة العربية:الأزمة - التحديات - الهوية  -

بجامعة اأ�ضيوط -م�ضر اأبريل 2015

العنوان
العنوان: م�سر - �سوهاج - مدينة نا�سر - خلف اجلامعة 	•
الهاتف:01227168833	•
•	docewis2007@yahoo.com:الربيدالإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
الرحـمـة بالعـجمـاوات في السنة النبوية. 	 

د. محمد عويس عبدالرحيم محمود

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بالرحـمـة بالعـجمـاوات في السنة النبوية، ويهدف إلى بيان شمولية الرحمة 
النبوية، فقد أرسل اهلل -تعالى- نبيه محمداً S رحمة جلميع اخمللوقات، 
النبوية  السنة  أسبقية  وتقرير  النبوية،  للرحمة  السامية  املقاصد  وإبراز 
في  احلكمة  بني  والتفريق  البيئة،  على  واحملافظة  باحليوان  الرحمة  في 
ماهية  على  والتعرف  والرحمة،  بها  الرفق  وبني  احليوانات  من  االستفادة 
ملصلحة  حتقيقاً  بالتوازن؛  تتسم  أنها  وبيان  بالعجماوات،  النبوية  الرحمة 
السنة  في  بالعجماوات  الرحمة  بعض صور  ورصد  والعجماوات،  اإلنسان 
النبوية وكشف ما فيها من حكمة تتعلق باألمر أو النهي وغيرها من األساليب 
التعبيرية، وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة، 
أما املقدمة فقد اشتملت على أهمية املوضوع، وأهدافه واملنهج واخلطة، ثم 
التمهيد عن حديث القرآن الكرمي عن رحمة النبي S، يليه املبحث األول 
عن  الثاني  املبحث  ثم  النبوية،  السنة  في  بالعجماوات  الرحمة  حكمة  عن 
جملة من صور الرحمة بالعجماوات في السنة النبوية، وخلصت إلى خامتة 

ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
م�سطفى بن عبدالرحمن بن حممد الباراال�سم

ال�سعوديةمكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

مكان احل�سول عليه
كلية الدعوة والإعلم بجامعة الإمام حممد بن �سعود 

الإ�سلمية
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

الدعوةالتخ�س�ض العلمي العام
----التخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل يف امللحقية الثقافية ال�سعودية بلندنالعمل احلايل
----- -االإنتاج العلمي

العنوان
• 	close uxbridge middesex ub8 3wg uk 25 :العنوان
الهاتف: 004478735955	•
•	eaad01@yahoo.com  :الربيد اللكرتوين
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ملخ�ص البحث
الرحمة في خطاب النبي  مع اخملالف وأثرها على املدعوين. 	 

د. مصطفى بن عبدالرحمن البار

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بالرحمة في خطاب النبي S مع اخملالف وأثرها على املدعوين، ويهدف 
إلى التعريف بجوانب الرحمة في خطاب النبي S مع اخملالف أياً كان، وآثار 
ذلك، وإبراز تعامله S مع مختلف الظروف واملواقف احلياتية، والتي من 
احملتمل أن مير بها الدعاة واملسلمون عموما في أي وقت وزمان، ومحاولة 
اإلسالم،  نشر  في  وأثره  بالرحمة،  املقرون  اخلطاب  تبرز  دراسة  تقدمي 
واملساعدة في تصحيح وتكوين الصورة الذهنية الصحيحة عنه وعن أتباعه، 
والسعي لتزويد املكتبة بالبحوث املؤصلة، وليكون لبنة ضمن بقية ما سيقدم 
من أبحاث في هذا املؤمتر املهم عن الرحمة في اإلسالم، وبخاصة خالل 
هذه الفترة، وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، وثالثة مباحث وخامتة، أما 
املقدمة فقد اشتملت على أهمية البحث، ومشكلته، والدراسات السابقة، 
املبحث  ثم  البحث،  عنوان  مبفردات  والتعريف  ومنهجه،  البحث  وأهداف 
األول عن اإلشارة إلى أهمية ومكانة الرحمة في اإلسالم، ثم املبحث الثاني 
عن  الثالث  املبحث  ويليه  املسلمني،  مع   S النبي  في خطاب  الرحمة  عن 
الرحمة في خطاب النبي S مع غير املسلمني، وخلصت إلى خامتة ذكرت 

فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
يون�س بوعواماال�سم

7غ�ست1977 مبدينة �سل املغربيةمكان امليالد وتاريخه
درا�سات عليااملوؤهل العلمي

جامعة حممد اخلام�س - الرباطمكان احل�سول عليه
ماج�ستريالدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
احلديث وال�سريةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ التعليم الثانويالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
حاجة تلميذ التعليم الأ�سا�سي اإلى موؤلف يف فقه  -

ال�سرية ينا�سبهم.
وتعزيزها  - العفة  قيمة  تر�سيخ  S يف  النبي  هدي 

وحمايتها.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

النبوية  - ال�سرية  للباحثي يف  الثاين  العاملي  املوؤمتر 
- فا�س 2014.

القيم.  - تعزيز  يف  النبوي  املنهج  الدويل:  املوؤمتر 
عمان 2015.

العنوان

الربكة، 	• حي   ،3 رقم  ابراهيم،  مولي  زنقة  العنوان: 
القرية، �سل، اململكة املغربية.

الهاتف: 212666977066+	•
•	bouaouame@yahoo.fr:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
رحمة اإلسالم واملسلمني باحليوان. 	 

د. يونس بوعوام

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بحق  املسلمني  تذكير  إلى  ويهدف  باحليوان،  واملسلمني  اإلسالم  برحمة 
ينافي  املرتكبة في حقها مما  إلى األخطاء  البهائم الضعيفة، وتنبيهم  تلك 
صفحات  في  املطوية  الشأن  هذا  في  املضيئة  النماذج  وكشف  الرحمة، 
تاريخنا اجمليد مما يجهله كثير من أبناء حاضرنا، وبيان سمو ديننا وعظم 
الرحمة التي ينبض بها، إذ إن من يرحم احليوان ويبالغ في ذلك ُمحال أن 
يُشقَي اإلنسان ويسيء إليه مهما تكن ملته ونحلته، وقد انبنى هذا البحث 
من مقدمة، وثالثة مباحث وخامتة، أما املقدمة فقد اشتملت على وأهداف 
البحث وخطته، ثم املبحث األول عن هدي النبي S في الرحمة باحليوان، 
املبحث  ثم  باحليوان،  الرحمة  في  املسلمني  تاريخ  عن  الثاني  املبحث  يليه 
إلى  وخلصت  احليوان،  على  العصر  أهل  بعض  قسوة  مظاهر  عن  الثالث 

خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
د. جلو�س بنت فرج القحطايناال�سم

اخلرج/ 1/ 7/ 1395 ه�مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سلميةمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
الدعوة والحت�سابالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ م�ساعد جامعة امللك �سعودالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب: 	•
“حتت  - وال�سنة  الكتاب  �سوء  يف  الداعية  اإعداد 

الن�سر”
البحوث: 	•

درا�سة دعوية يف كتاب ابن ب�سام املحت�سب -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات: 	•

يف  - الكرمي  القراآن  لن�سر  الثالث  العاملي  املوؤمتر 
مان�س�سرت

العنوان
وخدمة 	• التطبيقية  الدرا�سات  كلية  الريا�س،  العنوان: 

املجتمع جامعة امللك �سعود
•	jeloos-farj@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
رحمة الرسول  باألسرى والقانون الدولي املعاصر - دراسة 	 

مقارنة. 
د. جلوس بنت فرج القحطاني

التي برحمة  الرحمة في اإلسالم  البحث قضية من قضايا  يتناول هذا 
S باألسرى والقانون الدولي املعاصر - دراسة مقارنة، ويهدف  الرسول 
S في معاملته لألسرى، والتعرف على  إلى إبراز مظاهر رحمة الرسول 
القانون الدولي املعاصر في معاملته لألسرى، وتوضيح املقارنة بني معاملة 
األسر  مشروعية  على  والتعرف  الدولي،  والقانون  باألسرى   S الرسول 
الرحمة وصلتها  وتوضيح معنى  الدولي،  والقانون  الشريعة اإلسالمية  في 
بالرسالة اخلامتة والنبي S، وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، ومبحثني، 
وخامتة، أما املقدمة، فقد اشتملت على أهمية البحث، واألهداف واملشكلة، 
والدراسات السابقة، واملنهج املتبع، ثم جاء املبحث األول عن مفهوم األسير 
 S الرسول  رحمة  مظاهر  عن  الثاني  املبحث  يليه  األسر،  ومشروعية 
باألسرى مقارنة بالقانون الدولي، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج 

والتوصيات.



392

مختصر السيرة الذاتية
عبداهلل بن وكّيل بن عبدالوكيل ال�سيخاال�سم

الربزة 1378ه�مكان امليالد وتاريخه
دكتوراه يف ال�سنة وعلومهااملوؤهل العلمي

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سلميةمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

ال�سنة وعلومهاالتخ�س�ض العلمي العام
الفقه املقارنالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
لل�ست�سارات  ر�سوخ  موؤ�س�سة  على  العام  امل�سرف 

والدرا�سات الرتبوية والتعليمية

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
م�سوؤولية الكلمة- حديث ه�سام بن عمار - عبيداهلل  -

ال�سنة  يف  دعوية  تاأملت   - العمري  عمر  ابن 
النبوية- عمل املراأة يف امليزان- املراأة وكيد الأعداء 

- تاأملت يف عمل املراأة
البحوث:	•

م�سوؤولية  -  - النبوية  ال�سنة  يف  الجتماعي  العمل 
العقوبات يف  ال�سباب- مقا�سد  توجيه  العلماء يف 
 - املوؤ�س�سي  العمل  يف   S النبي  هدي   - ال�سنة 

�سوابط فهم ال�سنة
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

العامل  - رابطة  الفقهي  املجتمع  يف  الأهلة  موؤمتر 
ال�سلمي - موؤمتر الندوة العاملية لل�سباب ال�سلمي 

التا�سع والعا�سر

العنوان
العنوان: الريا�س - حي الزدهار	•
الهاتف: 966505260215	•
•	wokaiel@gmail.com:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
 	. رحمة الرسول  بأصحابه 

د. عبداهلل بن وكيل الشيخ

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
، ويهدف إلى بيان ما كان يتمتع به النبي  برحمة الرسول S بأصحابه 
S من الرحمة واألخالق العظيمة، وإيضاح أهمية هذا املسلك وأثره في 
الناس؛ لكسب قلوبهم، وتثبيت إميانهم، وتعليمهم، وتربيتهم، وتوجيه الدعاة 
واملربني الى العناية بخلق الرحمة في التعامل مع اجلاهل والعاصي والناس 
كافة، وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، ومبحثني وخامتة، أما املقدمة فقد 
اشتملت على مشكلة البحث وأسئلته، وأهدافه، ومنهجه خطته، وجاء املبحث 
األول عن مفهوم الرحمة، ثم املبحث الثاني عن قواعد في التعامل النبوي 

الرحيم مع أصحابه، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
عبد املح�سن اأحمد حممد علىاال�سم

عبد املح�سن اأحمد حممد علىمكان امليالد وتاريخه
العاملية )الدكتوراه(.املوؤهل العلمي

جمهورية م�سر العربية.مكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعد.الدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلمية.التخ�س�ض العلمي العام
التف�سري وعلوم القراآن.التخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
اأ�ستاذ م�ساعد بكلية العلوم والآداب - جامعة جنران - 

فرع �سرورة

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
جنران ومكانتها بني املا�سي واحلا�سر  -
اأهم الأ�س�س للقيادة الناجحة يف �سوء القراآن الكرمي.  -
جهود ابن رجب احلنبلي يف التف�سري  -

العنوان

العنوان:اململكة العربية ال�سعودية - جنران - حمافظة 	•
�سرورة- حي العزيزية.

الهاتف: 0591528676	•
•	dr-ali72@hotmail.com:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
رحمة الرسول  باخملالفني أثناء احلرب	 

د.عبداحملسن أحمد محمد علي

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة في اإلسالم التي تتعلق برحمة 
الرسول S باخملالفني أثناء احلرب، ويهدف إلى التأكيد على أن اإلسالم دين 
الرفق الرحمة وليس دين العنف واإلرهاب وأن نبيه S نبي الرأفة الرحمة 
وليس نبي القسوة والعنف حتى مع غير األتباع واألحباب، والرد من خالله على 
من يسيئون لرسول اإلسالم ويصفونه واإلسالم باإلرهاب وهو منه برئببيان 
جانب من جوانب رحمته S باخملالفني من أعدائه ودعوتهم إلى قراءة سيرة 
انبنى  تعامله مع أسالفهم، وقد  S في  ليقفوا على منهجه   S اهلل  رسول 
املقدمة فبينت فيها  أما  البحث من مقدمة، وخمسة مباحث، وخامتة،  هذا 
أسباب اختياري ملوضوع البحث وأهدافه ومشكلته ومنهجي فيه والدراسات 
السابقة وخطة البحث، ثم املبحث األول عن رحمة النبي S باحملاربني من 
األعداء اخملالفني، ثم املبحث الثاني عن رحمته S في حماية املستكرهني 
حماية  في   S رحمته  عن  الثالث  املبحث  يليه  واملستأمنني،  احلرب  على 
املدنيني أثناء احلرب، ثم املبحث الرابع عن رحمته S في حماية البيئة عند 
إلى  بأسرى احلرب، وخلصت   S املبحث اخلامس عن رحمته  ثم  احلرب، 

خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
�سليمان بن حممد بن خلفان الكعبياال�سم

�سلطنة عمان )�سور بني خزمية(- 19/ 7/ 1978ممكان امليالد وتاريخه
ماج�ستري يف الرتبيةاملوؤهل العلمي

�سلطنة عمان - جامعة ال�سلطان قابو�سمكان احل�سول عليه
ماج�ستريالدرجة العلمية

الرتبية الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
مناهج وطرق تدري�س الرتبية الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

م�سرف تربوي )تربية اإ�سلمية(العمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
الإ�سلمي  - الرتبوي  الفكر  يف  املعلم  خ�سائ�س 

الإ�سلمية من  الرتبية  ودرجة متثلها لدى معلمي 
وجهة نظر املعلمني الأوائل يف �سلطنة عمان.

الإ�سلمية مهارات  - الرتبية  مدى ممار�سة معلمي 
احللقة  مبدار�س  الكرمي  القراآن  تلوة  تدري�س 

الثانية من التعليم الأ�سا�سي يف �سلطنة عمان.
معوقاتا�ستخداماحلا�سوبفيالتعليمالتيتواجهمعلمي -

الرتبيةالإ�سلميةفيمدر�سالتعليممابعدالأ�سا�سي.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

ندوة الكفايات املهنية ملعلم الرتبية الإ�سلمية بني  -
الأ�سالة واملعا�سرة.

الإ�سلمي:  - الفقه  الفقهية:  العلوم  تطور  ندوة 
امل�سرتك الإن�ساين وامل�سالح.

العنوان

•	 - الباطنة  �سمال  حمافظة   - عمان  �سلطنة  العنوان: 
ولية �سنا�س.

الهاتف: 0096895342233	•
•	alkaabi121@moe.om:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
وبيان 	  عملية  ومواقف  وصايا  املسلمني  بغير  النبوية  الرحمة 

أسباب الشدة النبوية في بعض املواقف 
د. سليمان بن محمد بن خلفان الكعبي

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بالرحمة النبوية بغير املسلمني وصايا ومواقف عملية وبيان أسباب الشدة 
النبوية في بعض املواقف، ويهدف إلى بيان اخللق النبوي في الرحمة بغير 
الواردة في آيات القرآن الكرمي  الربانية  التوجيهات  املسلم، والتعرف على 
  النبي  أقوال  بعض  على  والوقوف  املسلمني،  غير  معاملة  كيفية  في 
وتوجيهاته التي تدعو للرحمة بغير املسلمني، مع طرح مناذج عملية من حياة 
S تؤكد رحمته بغير املسلمني، وقد انبنى هذا البحث من مقدمة،  النبي 
وثالثة مباحث، وخامتة، أما املقدمة فاشتملت على أهداف البحث وخطته، 
ثم جاء املبحث األول عن التوجيهات الربانية في معاملة غير املسلمني، ثم 
الثالث عن  املبحث  يليه  املسلمني،  بغير  النبوية  الرحمة  الثاني عن  املبحث 
الشدة النبوية في معاملة غير املسلمني مناذج وأسباب، وخلصت إلى خامتة 

ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
عائ�سة بنت فراج بن علي العقلاال�سم

مكة املكرمة - 1392همكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة اأم القرىمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

الكتاب وال�سنةالتخ�س�ض العلمي العام
احلديث وعلومهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ م�ساعد - جامعة اأم القرىالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
حتقيق كتاب ال�سيام من �سرح ابن بطال ل�سحيح  -

البخاري )بحث املاج�ستري(
 تخريج الأحاديث والآثار التي �سكت عنها احلافظ  -

يف فتح الباري )بحث دكتوراه( 
اأهمية الن�سيحة يف ال�سنة النبوية )ترقيه(  -

العنوان: مكة املكرمة، حي العوايل 	•العنوان
•	a.aloqla1992@hotmail.com:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
في 	  التخفيف  ربه  من  وطلبه  بأمته  اهلل   رسول  رحمة 

الشرائع
د. عائشة بنت فراج بن علي العقال

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
برحمة رسول اهلل S بأمته وطلبه من ربه التخفيف في الشرائع، ويهدف 
إلى بيان ما كان يتمتع به النبي S من األخالق العظيمة، وإثبات رسوخ ُخلق 
الرسالة  S وفيه رد على كل من حاول تشويه  الرسول  الرحمة في نفس 
احملمدية، وذكر األحاديث واملواقف العملية لرحمة النبي S في التخفيف 
عن األمة في التكاليف، وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، وثالثة مباحث 
وخامتة، أما املقدمة فقد اشتملت على أهداف البحث ومنهجه، وخطته، ثم 
جاء املبحث األول عن اتصاف الرسول S بُخلق الرحمة، وخصائص أخالقه 
مع أمته، يليه، املبحث الثاني عن رحمة النبي S بأمته بتخفيف التكاليف 
عنهم، ثم املبحث الثالث: رحمته S بأمته بسؤاله ربه  التخفيف عنهم، 

وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
عبد ال�سمد الر�سى.اال�سم

3 مار�س 1964 باأولد �سعيد �سطات.مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة حممد اخلام�س الرباط املغرب.مكان احل�سول عليه
م�سرف جدا.الدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلمية.التخ�س�ض العلمي العام
الفقه واأ�سوله )وحدة الجتهاد والتطورات املعا�سرة(التخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
)التعليم  الإ�سلمية  الرتبية  مادة  تدري�س  مناهج  اأ�ستاذ 
ملهن  اجلهوي  باملركز  والثانوي(.  والإعدادي  البتدائي 
الرتبية والتكوين بالدار البي�ساء)موؤ�س�سة التعليم العايل(

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
 قواعد الجتهاد يف ال�سيا�سية ال�سرعية -
الربنامج التعليمي املرحلى 1 و2 و3 و4 -
الأ�سا�س املرجعي لريا�س املجال�س. -
البحوث: 	•

الإعلمي  - اخلطاب  لتطوير  وا�سحة  خطة  نحو 
الدعوي اجلديد 

البعد الإن�ساين يف م�سروع الإمام النور�سي. -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

ندوة التعليم العايل والبحث العلمي يف الدرا�سات  -
التحولت  �سوء  يف  ا�ست�سرافية  )روؤية  الإ�سلمية 

املعا�سرة(.

العنوان
• العنوان:62،�سارع اجلولن، جميلة4، ق ج، الدار البي�ساء.	
الهاتف:0212661336853.	•
•	erredaa@yahoo.fr:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
منهج الرحمة لدى الرسول  مدرسة للتربية السليمة للناشئة	 

د. عبدالصمد الرضى 

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة في اإلسالم التي تتعلق مبنهج 
الرحمة لدى الرسول S مدرسة للتربية السليمة للناشئة، ويهدف إلى بيان 
قيمة الرحمة ومقاصدها وأصولها وجتلياتها في املنظومة اإلسالمية، وقد 
انبنى هذا البحث من مقدمة، ومبحثني، وخامتة، أما املقدمة فقد اشتملت 
على أهداف البحث وخطته، ثما جاء املبحث األول عن أصول منهج الرحمة 
لدي احلبيب S في تربية الناشئة، يليه املبحث الثاني عم معالم هندسة 
تربوية مبنية على منهج الرحمة من أجل تيسير منهاج دراسي “رحمة في 

العاملني”، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
عمر بوقمرةاال�سم

16-07-1973م، تابالط، املدية، اجلزائر.مكان امليالد وتاريخه
دكتوراه يف العلوم.املوؤهل العلمي

جامعة البليدة 2.مكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ حما�سر)اأ(الدرجة العلمية

اللغة والأدب العربيني.التخ�س�ض العلمي العام
البلغة واحلجاج. التخ�س�ض العلمي الدقيق

جامعة ح�سيبة بن بوعلي ال�سلف- اجلزائر-.العمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
مقرر  - وفق  العربية،  البلغة  يف  مطبوعة  اأجنز 

الدللة  “علم  تخ�س�س:  ما�سرت،  الأولى  ال�سنة 
و�سناعة املعاجم”.

البحوث:	•
عنوان:  - حتت  مقاربات،  مبجلة  دوليا  مقال  ن�سر 

قراءة  �سولة-  عبداهلل  عند  احلجاجي  “امل�سروع 
يف كتاب:احلجاج يف القراآن الكرمي”، العدد الرابع 

ع�سر2015م.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

يف  - العربية  للغة  الرابع  الدويل  امللتقى  يف  -�سارك 
دبي بالإمارات العربية املتحدة 2015م.

العنوان

اأولد 	• جامعي،  م�سكن   50 حي  بوقمرة،  العنوان:عمر 
فار�س،ال�سلف،اجلزائر،اجلناح)ج(، ال�سقة رقم:4.

الهاتف:00213558014009	•
•	 dr.bouguemra@hotmail.com :الربيدالإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
املهداة للصحب في اجلهاد والغزوات	 

د. عمر بو قمرة

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
الوقوف على جتليات  إلى  باملهداة للصحب في اجلهاد والغزوات، ويهدف 
الرحمة في سيرة النبي S مع أصحابه في الغزو واجلهاد، واإلسهام في 
دعاة  من  كثير  افتقده  الذي  الرحمة  خللق  الصحيح  املفهوم  وإحياء  بعث 
الرحمة  خلق  لغياب  السيئة  اآلثار  وكشف  بعّوامهم،  بالك  فما  املسلمني 
واقتتال  متزق  من  األمة  تعيشه  الذي  الواقع  من  انطالقا  منها،  والتحذير 
 S وتفرق، وما ذلك إال لغياب فضيلة الرحمة بينهم، والذب عن رسول اهلل
وقطع الطريق أمام جهلة املسلمني وأعدائه احلاقدين، وقد انبنى هذا البحث 
من مقدمة، ومتهيد، وستة مباحث، وخامتة، أما املقدمة فقد اشتملت على 
أسباب اختيار املوضوع، وأهمية البحث، وأهدافه، ومنهج البحث، وخطته، 
التخول  الثاني عن  املبحث  يليه  بالثبات،  الدعاء  األول عن  املبحث  ثم جاء 
الثالث  املبحث  ثم  والشهداء،  للمجاهدين  اهلل  أعد  والتذكير مبا  باملوعظة 
عن التخفيف في العبادات )صالة اخلوف أمنوذجا(، ثم املبحث الرابع عن 
تأليف قلوب الضعفاء، يليه املبحث اخلامس عن قسمة الغنائم، ثم املبحث 
السادس عن الرحمة بالعصاة واملذنبني والعفو عنهم، وخلصت إلى خامتة 

ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
فراج حممد فراج الردا�س املطريي.اال�سم

 19/ 2/ 1974م يف الكويت.مكان امليالد وتاريخه
دكتوراه يف الفقه ال�سيا�سي الإ�سلمي.املوؤهل العلمي

مكان احل�سول عليه
ق�سم ال�سريعة الإ�سلمية يف كلية دار العلوم - جامعة 

املنيا، جمهورية م�سر العربية.
 اأ�ستاذ م�ساعد.الدرجة العلمية

ال�سريعة الإ�سلمية.التخ�س�ض العلمي العام
الفقه ال�سيا�سي الإ�سلمي.التخ�س�ض العلمي الدقيق

الفقه ال�سيا�سي الإ�سلمي.العمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث منها:	•
العربية  - اململكة  يف  وتطبيقاته  ال�سيا�سي  الفقه 

ال�سريعة  ق�سم  من  الدكتوراه  )ر�سالة  ال�سعودية، 
بكلية دار العلوم - جامعة املنيا(.

درا�سة  - الإ�سلمي  الفقه  يف  واأحكامها  التقية 
ال�سريعة  ق�سم  من  املاج�ستري  )ر�سالة  مقارنة، 

بكلية دار العلوم - جامعة الفيوم(.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات منها:	•

حركات التطرف والإرهاب حديثا - تنظيم داع�س  -
ال�سراع  اإدارة  موؤمتر  اإلى  مقدم  بحث  منوذجا، 
البلقاء  جامعة  والإرهاب،  التطرف  حركات  مع 

التطبيقية، اإربد - اململكة الأردنية الها�سمية.

العنوان

•	 ،309 �سارع   ،3 قطعة  القريوان،   - الكويت  العنوان: 
منزل 21

الهاتف: 0096566746600 	•
•	dr_farraj@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
رحمة الرسول  باخملالفني	 

د. فراج محمد فراج الرداس املطيري

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
على  حث  اإلسالم  أن  بيان  إلى  ويهدف  باخملالفني،   S الرسول  برحمة 
التعامل مع اآلخرين، وخاصة اخملالفني، وخير من طبق ذلك  الرحمة في 
واتصف بصفة الرحمة هو الرسول S، وتسليط الضوء على كيفية تعامل 
الرسول S مع اخملالف إن كان مسلما، وتوضيح كيف كان يتعامل الرسول 
S مع اخملالف من غير املسلمني، وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، وثالثة 
مباحث، وخامتة، أما املقدمة فقد اشتملت على األهداف، واملنهج، وخطة 
يليه املبحث  الرحمة،  التفصيلية، ثم جاء املبحث األول عن تعريف  البحث 
الثاني عن الترغيب في الرحمة واتصاف الرسول S بها، ثم املبحث الثالث: 
صور من رحمة الرسول S في التعامل مع اخملالفني، وخلصت إلى خامتة 

ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
د.فوزية بنت �سالح بن حممد اخلليفياال�سم

الريا�سمكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

مكان احل�سول عليه
اململكة العربية ال�سعودية - الريا�س - جامعة الأمرية 

نورة بنت عبدالرحمن
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
الفقه التف�سري وعلوم القراآنالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
م�ساعد وكيل وم�ست�سار جامعة الأمرية نورة بنت 

عبدالرحمن لل�سوؤون التعليمية.

االإنتاج العلمي

الكتب: 	•
تدبر  - خلل  من  النف�سية  ال�سدمات  )مواجهة 

ق�سة مرمي  ( 6-9-1436ه��.
البحوث منها:	•

معان  - الكرمي  القراآن  يف  واملعنوي  احل�سي  الذوق   
ودللت( -1434ه�- 2013م. 

الكرمي:  - القراآن  يف  الناجحة  القيادية  )ال�سفات 
�سليمان  اأمنوذجًا( 1435ه� - 2014م. 

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات منها:	•
ح�سور املوؤمتر ال�سنوي الإ�سلمي - اأوكلهوما -  -

.MAYA الوليات املتحدة الأمريكية
-  - هيو�سنت   - الإ�سلمي  ال�سنوي  املوؤمتر  ح�سور 

 .ISNA تك�سا�س -الوليات املتحدة الأمريكية

العنوان
بنت 	• نورة  الأمرية  جامعة   - الريا�س  العنوان: 

عبدالرحمن-مكتب وكيلة اجلامعة لل�سوؤون التعليمية 
•	alkhalifef@ymail.com:الربيدالإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
رحمة النبي  باملنافقني - دراسة قرآنية	 

د. فوزية بنت صالح اخلليفي

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
برحمة النبي S باملنافقني - دراسة قرآنية، ويهدف إلى خدمة كتاب اهلل 
يعامل   S كان  كيف  ومعرفة  كنوزه،  بعض  واستخراج  درره  في  والغوص 
اإلساءة  ومقابلة  والرفق  الرحمة  من  املهتدين  معاملة  يشبه  مبا  املنافقني 
تُِكنُّه  عما  بحث  دومنا  ظواهرهم  على  عاملهم  فهو  اإلحسان؛  أو  بالعفو 
سرائرهم، وتنطوي عليه دخائل نفوسهم، هو S القدوة املرتضاة من اهلل 
هذا  انبنى  وقد  العالم،  سلم  وأساس  العاملني  ورحمة  البشر  لكافة  تعالى 
فقد  املقدمة  أما  وخامتة،  مباحث،  وثالثة  ومتهيد،  مقدمة،  من  البحث 
اشتملت على الهدف من البحث وأهميته وأسباب اختياره، ومنهج البحث، 
 S وخطة البحث، وخطوات البحث، ثم جاء املبحث األول عن رحمة النبي
رحمة  بأنه   S وصفه  على  الدالة  اآلية  عن  الثاني  املبحث  يليه  للعاملني، 
للنبي  اهلل   عتاب  على  الدالة  اآليات  عن  الثالث  املبحث  ثم  للمنافقني، 
S بشأن أعدائه وداللتها على رحمته S، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها 

النتائج والتوصيات.



408

مختصر السيرة الذاتية
الدكتور حممد علي اأحمد الأعمراال�سم

الأردن/جر�س/1975/5/1ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

الأردن/جامعة الريموكمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

احلديث ال�سريف وعلومهالتخ�س�ض العلمي العام
احلديث ال�سريف وعلومهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

جامعة املجمعةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
النبوية،  - ال�سنة  �سوء  يف  وتنميتها  الأموال  اإدارة 

بحث من�سور يف جملة كلية اأ�سول الدين والدعوة 
باأ�ضيوط/م�ضر/العدد33،1436ه�/2015م.

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
جامعة  - )م�سند3(  الدويل  النبوية  ال�سنة  موؤمتر 

ماليا،كوالملبور، ماليزيا 2015م
ال�سنة  - “املنري يف حماية  بعنوان:  ببحث  امل�ساركة 

الكرديفي  اإ�سماعيل  اأباطيل  من  املطهرة  النبوية 
كتابه “نحو تفعيل قواعد نقد منت احلديث” 

العنوان
العنوان:الزلفي	•
الهاتف:0557396290	•
•	dr.malamar@yahoo.com:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
معالم رحمة النبي  في احلرب - دراسة مقارنة مع احلروب 	 

املعاصرة
 د. محمــد علـــي أحمــد األعمــر

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
مبعالم رحمة النبي S في احلرب - دراسة مقارنة مع احلروب املعاصرة، 
ويهدف إلى الوقوف على قواعد احلرب وضوابطها في اإلسالم ومقارنتها 
املعاني واملقاصد السامية لرحمة اإلسالم في  باحلروب املعاصرة، وإبراز 
حروب  في  للرحمة  العملية  التطبيقات  ورصد  احلرب،  في  العدو  معاملة 
S، وإبراز  S، والتعرف على جوانب الرحمة في سيرة املصطفى  النبي 
العنصر األخالقي الذي امتثله النبي S في احلرب، وقد انبنى هذا البحث 
من مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة، أما املقدمة فقد اشتملت على أهداف 
البحث، ومنهجه، وخطته، ثم جاء املبحث األول عن رحمة النبي S وحرصه 
في جتنب احلرب، يليه املبحث الثاني عن رحمة النبي S في غير احملاربني 
)املدنيني(، واملستكرهني على احلرب والبيئة، ثم املبحث الثالث عن رحمة 
النبي S في األسرى، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
خمتار علي ميكاونواال�سم

غ�سو، ولية زمفر، نيجرييا 1976م.مكان امليالد وتاريخه
املاج�ستري )ور�سالة الدكتوراه على و�سك النتهاء(.املوؤهل العلمي

اجلامعة الإ�سلمية العاملية مباليزيامكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ القراآن وعلومه وال�سنة وعلومهاالدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
 القراآن وال�سنة )احلديث ال�سريف(.التخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ القراآن وعلومه وال�سنة وعلومهاالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
ابن قتيبة ومنهجه يف التعامل مع اأحاديث العقيدة  -

من خلل كتابه تاأويل خمتلف احلديث.
املغازي  - كتاب  يف  عبدالرزاق  م�سنف  مرا�سيل 

واأهل الكتاب )جمعا ودرا�سة نقدية(
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

املوؤمتر الدويل حول ا�سرتاتيجيات البحث العلمي  -
يف جامعات العامل الإ�سلمي: الواقع واآفاق. الذي 

عقد يف ماليزيا عام 2010م.
يف  - عقدت  باحلجالتي  للعاملني  التوجيهية  الدورة 

املدينة املنورة. عام 1426ه�.

العنوان

•	Maahadtahfiz• kiblah• komplekspendi� :العنوان
dikonyakin،• lot• 30774،• jenderamhulu،• buki-
.tunggul،•43800•sepang،•Selangor،•Malaysia

الهاتف:0060132431077	•
•	abuabdallah2003@gmail. الربيدالإلكرتوين:

com
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ملخ�ص البحث
 	. مظاهر رحمة املصطفى للمخالفني لدعوته 

د. مختار علي ميكاونو

 S املصطفى  رحمة  مظاهر  موضوع  على  الضوء  تلقي  دراسة  هذه 
للمخالفني. وقد اهتمت الدراسة ببحث ثالثة جوانب رئيسة وهي: اجلانب 
األول الرحمة ومدلوالتها وأنواعها في الكتاب والسنة. واجلانب الثاني صور 
والنصارى،واملشركني  كاليهود  لدعوته  باخملالفني   S رحمته  من  ومناذج 
والوثنيني، وقد اشتمل بيان عنايته بجميع أصناف الناس الفقراء واألغنياء، 
الثالث  واجلانب  والعجم.  والعرب  والنساء،  والرجال  والصغار،  والكبار 
قّدمت  كما  عليها.  والرد   S النبي  رحمته  حول  املسلمني  غير  شبهات 
حول  النقص  جوانب  تكميل  شأنها  من  التي  التوصيات  بعض  الدراسة 
الرحمة عموما، ورحمته S خصوصا.هذا واحلمد هلل رب السموات ورب 
األرض رب العاملني على توفيقه وامتنانه، وصلى اهلل وسلم وبارك على نبينا 

محمد وآله وصحبه الكرام.
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مختصر السيرة الذاتية
منرية بنت مدعث منري القحطايناال�سم

الريا�س/1392ه�مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الأمرية نورة بنت عبدالرحمنمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

تاريخالتخ�س�ض العلمي العام
تاريخ اإ�سلمي التخ�س�ض العلمي الدقيق

جامعة الأمرية نوره بنت عبدالرحمنالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
املدر�سة اليو�سفية يف مملكة غرناطة. -
حوار الر�سول S مع الآخر يف الدعوة اإلى الإ�سلم. -
وبريوت  - �سور  باإمارتي  بيرب�س  الظاهر  علقة 

واآثارها على ال�سليبيني بال�سام.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

الإ�سلمية  - الدرا�سات  يف  للبحوث  الدويل  املوؤمتر 
مليا-ماليزيا

واحل�سارة  - التاريخ  يف  ال�ساد�س  الدويل  املوؤمتر 
بكلية الآداب-جامعة قناة ال�سوي�س -جامعة بابل

املوؤمتر الدويل لل�سياحة الأعمال والعلوم الجتماعية  -
-بو�سطن - اأمريكا

العنوان
عبدالرحمن/كلية 	• بنت  نوره  الأمرية  جامعة  العنوان: 

الآداب
•	dr.q.m.m@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
رحمة النبي  بذوي االحتياجات اخلاصة	 

د. منيرة بنت مدعث القحطاني

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
برحمة النبي S بذوي االحتياجات اخلاصة، ويهدف إلى إبراز رحمة النبي 
S في تعامله مع ذوي االحتياجات اخلاصة، والتأكيد على أن الرحمة معهم 
غايتها السامية املساواة بني البشر، دون متييز؛ فهو يساوي بني اجلميع، وتتبع 
رعاية النبي S لذوي االحتياجات اخلاصة وصورها، وكيفية وضع الرسول 
S أسس التعامل الكامل معهم، إنسانياً، ونفسياً، وحترمي السخرية منهم، 
ورفع احلرج عنهم، واالقتداء بسنته S في ذلك، وقد انبنى هذا البحث من 
البحث،  اشتملت على مشكلة  فقد  املقدمة  أما  ومبحثني،  مقدمة، ومتهيد 
االحتياجات  ذوي  تعريف  التمهيد  وتناول  وخطته،  املتبع،  واملنهج  أهدافه، 
اخلاصة من واقع املصادر واملراجع املعتمدة، أتبع ذلك البحث رعاية الرسول 
S لذوي االحتياجات اخلاصة، وكيف وضع أسس التعامل الكامل معهم، 
إنسانياً، ونفسياً، وحترمي السخرية منهم، ورفع احلرج عنهم، وبيان مدى ما 
غرسته رحمته في أتباعه في حب التكافل االجتماعي، والتراحم فيما بينهم، 
أنفسهم، كي يستطيعوا أن  الثقة في  ثم أعطي ذوي االحتياجات اخلاصة 
يتعايشوا في اجملتمع، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
د.حذيفة عبود مهدي ال�سامرائياال�سم

العراق/�سامراء.. 1981ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

العراق - بغدادمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

العلوم ال�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
الدعوة والفكر ال�سلميالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ جامعي، ورئي�س ق�سم اأ�سول الدينالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
دار  - ط:  الفقهية.  امل�ضتجدات  مع  الداعية  تعامل 

الكتب العلمية-بريوت2012.
الكتب  - دار  ط:  اليابان...  يف  الإ�ضالمية  الدعوة 

العلمية-بريوت2013.
البحوث منها:	•

و�سائل الدعوة.. بني الأ�سالة والتجدد. -
املعا�سرة..  - النوازل  من  واخلطباء  الأئمة  موقف 

املظاهرات ال�سعبية درا�سة تطبيقية.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات منها:	•

املوؤمتر العلمي ال�ساد�س لكلية المام العظم، 2010. -
املوؤمتر العلمي ال�سابع لكلية المام العظم، 2011. -

العنوان
العنوان: العراق/�سامراء	•
الهاتف: 00964772619921	•
•	Dr.huthaifa81@gmail.com  :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
رحمة الرسول  باحليوانات والطير	 

د.حذيفة عبود مهدي السامرائي

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
 S رحمته  تأصيل  إلى  ويهدف  والطير،  باحليوانات   S الرسول  رحمة 
وقد  النبوية،،  واألحاديث  القرآنية،  اآليات  من خالل  والطيور  باحليوانات 
فقد  املقدمة  أما  وخامتة،  مباحث،  وثالثة  مقدمة،  من  البحث  هذا  انبنى 
التعريف  املبحث األول عن  ثم جاء  البحث، وخطته،  اشتملت على أهداف 
الثاني عن الرحمة باحليوانات والطير من  يليه املبحث  العنوان،  مبفردات 
 S ثم املبحث الثالث عن رحمة احليوان بني هدي النبي ،S قبل الرسول

واحلضارة الغربية، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
مرية خايفاال�سم

الدار البي�ساء املغرب 1968/2/26ممكان امليالد وتاريخه
الإجازة يف الدرا�سات الإ�سلمية.املوؤهل العلمي

مكان احل�سول عليه
جامعة ال�سلطان مولي �سليمان كلية الآداب والعلوم 

الإن�سانية بني ملل املغرب 2013/09/04م.

الدرجة العلمية
ما�سرت احلوار الديني واحل�ساري وق�سايا التجديد يف 

الثقافة الإ�سلمية ال�سنة الثانية.
الدرا�سات الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
القراآن واحلديثالتخ�س�ض العلمي الدقيق

طالبة باحثة.العمل احلايل

العنوان
ملل 	• بني   21 رقم  جموعة6  الأطل�س  حي  العنوان: 

املغرب
•	omosalah1@gmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
 	. جتليات الرحمة باحليوان في سيرة خير األنام 

د.خايف مرية

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بتجليات الرحمة باحليوان في سيرة خير األنام ، ويهدف إلى إبراز جانب 
من جوانب الرحمة في سيرة املصطفى S، من خالل تسليط الضوء على 
منهج النبي S في حتقيق خلق الرحمة مع احليوان، وقد انبنى هذا البحث 
من مقدمة، وثالثة محاور، وخامتة، أما املقدمة فقد اشتملت على أهداف 
األخالقية  الضوابط  عن  األول  احملور  جاء  ثم  وخطته،  ومنهجه،  البحث 
واألصول الشرعية للتعامل مع احليوان من خالل الهدي النبوي، يليه احملور 
الثاني عن احملافظة على مختلف األجناس احلية من االنقراض، يحتوي على 
بعض التوجيهات واإلرشادات النبوية للحفاظ على احليوان من االنقراض، 
ثم احملور الثالث عن حقوق احليوان في ظل شريعة نبي الرحمة، وفيه أمثلة 
حلقوق قررها فقهاء املسلمني للحيوان استنباطا من الهدي النبوي، وخلصت 

إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
يعقوب طالب يعقوب العبدالهادياال�سم

الكويت 1987/10/5ممكان امليالد وتاريخه
ماج�ستري يف احلديث ال�سريف وعلومهاملوؤهل العلمي

جامعة الكويتمكان احل�سول عليه
املاج�ستريالدرجة العلمية

ال�سريعة والدرا�سات الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
احلديث ال�سريف وعلومهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

هيئة القراآن وال�سنةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
درا�سة وتخريج رواية: »ول تخمروا راأ�سه«. -
تخ�سي�س قراءة �سورة الإخل�س يف ال�سلة. -
اهلل(  - اإل  اإله  ل  )تف�سري  ر�سالة:  ودرا�سة  حتقيق 

للإمام حممد بن عبدالوهاب.

العنوان

العنوان: الكويت، �ساحية ال�سلم، قطعة7، �سارع 718، 	•
منزل 10

الهاتف: 0096599488608	•
•	alabdolhady@hotmail.com:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
رحمة النبي  باألسارى.	 

د.يعقوب طالب يعقوب العبدالهادي

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
رحمة النبي S باألسارى، ويهدف إلى بيان أوجه رحمة S باألسرى، وأثر 
 ،S هذه الرحمة في نفوس األسرى وأقوامهم، من خالل استقراء حياته 
والتعرف على هديه في التعامل مع األسرى، واستخالص القواعد النبوية 
 S من خالل األمثلة التطبيقية في سيرته، والذي يظهر سعة رحمة النبي
مبن يخالفه عموماً، وباألسرى خصوصاً، والرد على ينسب له خالف ذلك 
مباحث،  وثالثة  ومتهيد،  مقدمة،  من  البحث  هذا  انبنى  وقد   ،S للنبي 
اختيار  وسبب  املوضوع،  أهمية  على  اشتملت  فقد  املقدمة  أما  وخامتة، 
املوضوع، وخطة البحث، ومنهج البحث، وجاء املبحث األول عن في الرفق 
باألسارى ودعوتهم، يليه املبحث الثاني عن فيه اإلحسان إلى األسارى، ثم 
واملبحث الثالث عن في إطالق األسارى وفكاكهم، وخلصت إلى خامتة ذكرت 

فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
�سليمان بن قا�سم العيداال�سم

الزلفي 1/ 7/ 1372ه�مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الإمام حممد �سعود الإ�سلميةمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذالدرجة العلمية

الدعوة والحت�سابالتخ�س�ض العلمي العام
الدعوةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
ع�سو هيئة تدري�س بق�سم الدرا�سات الإ�سلمية - كلية 

الرتبية - جامعة امللك �سعود

االإنتاج العلمي

الكتب: 	•
كتاب املنهاج النبوي يف دعوة ال�سباب -
كتاب منهج علي بن اأبي طالب يف الدعوة اإلى اهلل  -
كتاب النظام ال�سيا�سي يف الإ�سلم -
البحوث:	•

من  - الآيات  اأواخر  يف  احل�سنى  الأ�سماء  اقرتان 
�سورة البقرة. 

دعوة مو�سى لفرعون يف القراآن والتوراة  -
دعوة عي�سى  يف القراآن وال�سنة. -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

العديد من املوؤمترات الداخلية واخلارجية -

العنوان
العنوان: جامعة امللك �سعود	•
الهاتف: 00966505478892	•
•	su1418@hotmail.com:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
مظاهر الرحمة في توجيهات النبي  للشباب	 

أ.د. سليمان بن قاسم العيد

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
مبظاهر الرحمة في توجيهات النبي S للشباب، ويهدف إلى بيان حاجة 
النبي  توجيه  الرحمة في  وبيان مظاهر  التوجيه،  الرحمة في  إلى  الشباب 
S للشباب، وإيضاح آثار الرحمة في توجيه الشباب من خالل هدي النبي 
وخامتة،  مباحث،  وثالثة  ومتهيد  مقدمة،  من  البحث  هذا  انبنى  S،وقد 
أما املقدمة فقد اشتملت على أهمية البحث،ومشكلته، وأهدافه، وأسئلته، 
مظاهر  عن  األول  املبحث  جاء  ثم  البحث،  وخطة  السابقة،  والدراسات 
عن  الثاني  املبحث  يليه  العقيدة،  مسائل  في  النبوي  التوجيه  في  الرحمة 
عن  الثالث  املبحث  ثم  العبادات،  في  النبوي  التوجيه  في  الرحمة  مظاهر 
مظاهر الرحمة في التوجيه النبوي في األخالق، وخلصت إلى خامتة ذكرت 

فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
عبداهلل اإبراهيم املو�سىاال�سم

حلب- ال�سفرية 1954ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الزيتونة- تون�سمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذالدرجة العلمية

علوم اإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
فقه مقارنالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ يف جامعة امللك في�سلالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
امل�سوؤولية اجل�سدية يف الإ�سلم - دار ابن حزم -  -

بريوت 1995م.
ال�ضروط العقدية يف ال�ضريعة الإ�ضالمية - دار ابن  -

اجلوزي - الدمام 1432ه�.
جامعة  -  - النبوية  ال�سرية  يف  احلرب  اأخلقيات 

امللك �سعود - الريا�س 1433ه�.
من�سورات  -  - اجلنائي  الفقه  يف  معا�سرة  ق�سايا 

احللبي احلقوقية - بريوت - 1435ه� 
البحوث:	•

املقارن،  - الفقه  ومن�سورًا يف  بحثًا حمكمًا  ع�سرون 
وخم�سة بحوث يف غري التخ�س�س.

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
امل�ساركة يف )15( موؤمتر وندوة. -

العنوان
العنوان: الأح�ساء - جامعة امللك في�سل	•
الهاتف: 0507102085	•
•	almousa54@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
حـمة في حروب النبي 	  معالـم الرَّ

أ.د. عبداهلل بن إبراهيم املوسى

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
حـمــة في حروب النبي S، ويهدف إلى إعطاء صورة ناصعة  مبعـــالـم الرَّ
عن رحمة اإلسالم وبني اإلسالم، وبيان أنَّ أصل العالقة مع اآلخرين السلم، 
وليس احلرب، وأنَّ املسلمني يتحلَّون بآداب وأخالقيات احلرب، وقد انبنى 
هذا البحث من مقدمة، ومتهيد وثالثة مطالب، وخامتة، اما املقدمة فقد 
اشتملت على أهداف البحث، الدراسات السابقة، مشكلة البحث، ومنهجه، 
وخطته، ثم جاء املطلب األول عن في معالم الرحمة بالعدو قبل احلرب، يليه 
املطلب الثاني عن في معالم الرحمة بالعدو أثناء احلرب، ثم املطلب الثالث 
عن في معالم الرحمة بالعدو بعد احلرب، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها 

النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
ال�سم: اأ.د/ حممد عبدال�سلم كامل اأبو خزمياال�سم

القاهرة يف 1391/2/18م املوافق 1971/4/15ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الأزهر عام 1419ه�/ 1998ممكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ دكتورالدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
التف�سري وعلوم القراآنالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
اأ�ستاذ بق�سم الكتاب وال�سنة بكلية الدعوة واأ�سول الدين 

- جامعة اأم القرى

االإنتاج العلمي

الكتب منها:	•
الأ�سولية  - القواعد  يف  املف�سرين  اختلف  اأثر 

اللغوية يف تف�سري اآيات الأحكام
اأ�سباب النزول ودورها يف التف�سري الفقهي -
البحوث منها:	•

دللة ال�سياق القراآين واأثرها يف تف�سري اآيات الأحكام -
التع�سب  - بني  الفقهي  للتف�سري  املذهبية  النزعة 

والإن�ساف
- امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات منها:	•

املوؤمتر الدويل الثاين لتطوير الدرا�سات القراآنية  -
بجامعة امللك �سعود عام 1436ه/2015م.

العلمي القراآين لكر�سي امللك عبداهلل بن  - امللتقى 
عبدالعزيز للقراآن الكرمي بجامعة اأم القرى عام 

1435ه�/2014م.

العنوان

الربيد: مكة املكرمة - جامعة اأم القرى - كلية الدعوة 	•
واأ�سول الدين - ق�سم الكتاب وال�سنة - �س.ب 715

الهاتف: 0583594519	•
•	drmohamedsalam2@yahoo.com :الإمييل
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ملخ�ص البحث
رحمة الرسول  باخملالفني في حالتي السلم واحلرب	 

أ.د. محمد بن عبدالسالم أبو خزمي

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة في اإلسالم التي تتعلق برحمة 
الرسول S باخملالفني في حالتي السلم واحلرب، ويهدف إلى تأصيل خلق 
الرحمة في التعامل مع اخملالفني من خالل النصوص الشرعية في القرآن 
 ،S والسنة، والتعرف على جوانب الرحمة باخملالفني في سيرة املصطفى
سيرة  في  باخملالفني  والعفو  والرحمة  للتسامح  العملية  التطبيقات  ورصد 
املصطفى S، وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة. 
املبحث  أما  وخطته،  ومنهجه،  وأهدافه،  البحث،  أهمية  ففيها  املقدمة  أما 
األول فعن رحمة الرسول S وعفوه باخملالفني املساملني، يليه املبحث الثاني 
عن رحمة الرسول S باخملالفني احملاربني، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها 

النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
طارق حمد حممد احلوياناال�سم

ذيبان-1983/11/24ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة العلوم الإ�سلمية العاملية/الأردنمكان احل�سول عليه
دكتوراةالدرجة العلمية

ال�سريعة الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
الفقه واأ�سولهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

موظف وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سلميةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
والقانون  - الإ�سلمي  الفقه  يف  اخليانة  اأحكام   

الأردين
البحوث:	•

 اأدب اخللف والإختلف -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:- -
الأوقاف  - وزارة  وندوات  موؤمترات  يف  امل�ساركة 

فقط.

العنوان
العنوان: عمان	•
الهاتف:00962772063151	•
•	mmshare52@yahoo.com:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
الرحمة في التعامل مع غير املسلمني	 

د. طارق حمد محمد احلويان.

مع  تعامله  في  اإلسالم  في  الرحمة  في موضوع  الدراسة  تتلخص هذه 
غير املسلمني،وتوضيح أهم اجملاالت واجلوانب التي تدخلها الرحمة،وتبني 
الدراسة بعض األثار املترتبة على الرحمة مع غير املسلمني،كما وتبرز بعض 
بالرحمة مع  أو األمراء في األخذ  العلماء  بها  التي قام  احلوادث والنماذج 
أهم  ذكر  ثم  عملياً، ومن  واقعاً  الشرعية  النصوص  وترجمة  املسلمني  غير 

النتائج والتوصيات فيما يختص بهذه الدراسة.
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مختصر السيرة الذاتية
د.عبد الكرمي بن عبدالعزيز بن حمد ال�سملناال�سم

عنيزة 1384مكان امليالد وتاريخه
درجة الدكتوراه يف القراآن وعلومهاملوؤهل العلمي

جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سلميةمكان احل�سول عليه
دكتوراهالدرجة العلمية

القراآن وعلومهالتخ�س�ض العلمي العام
التف�سريالتخ�س�ض العلمي الدقيق

م�سرف تربويالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
والتعليم  - الرتبية  اإدارة  املعلم(،  )حقيبة  كتاب 

بالريا�س
البحوث:	•

احل�سارة الإن�سانية يف القران الكرمي -
حتقيق خمطوط ) فتح املنان بتف�ضري القراآن ( ج5 -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

واملوؤ�س�سات  - العام  التعليم  موؤ�س�سات  بني  التكامل 
مقدمة  ورقة  الفكري،  الأمن  حتقيق  يف  الأمنية 
والرتبوية  الأمنية  التكامل بني اجلهات  يف موؤمتر 

بجامعة نايف عام 1435ه�

العنوان
العنوان: الريا�س، حي الأندل�س	•
الهاتف: 0541005770	•
•	kshmlan@gmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
رحمة الرسول  في معاجلة األخطاء	 

 د. عبدالكرمي بن عبدالعزيز حمد الشمالن

التي برحمة  الرحمة في اإلسالم  البحث قضية من قضايا  يتناول هذا 
من  اإلسالم  عظمة  إبراز  إلى  ويهدف  األخطاء،  معاجلة  في   S الرسول 
وأخالقه،  تعامالته،  في   S اخلامت  رسوله  رحمة  عظمة  بيان  خالل 
البحث  هذا  يظهر  كما  خصوًصا؛  اخملطئني  ومع  العموم،  مع  وتصرفاته 
 S اخلامت  الرسول  بعثة  مقاصد  من  مقصًدا  بوصفها  “الرحمة”  صفة 
البحث  هذا  انبنى  وقد  والقبول،  لالستجابة  جالب  سبب  بها  التحلي  وأن 
من مقدمة، وفصلني، وخامتة، أما املقدمة، فقد احتوت مشكلة الدراسة، 
والدراسات  ومنهجه،  ومصطلحاته،  وحدوده،  وأهميته،  وهدفه،  وأسئلته، 
يليه  باخملطئني،   S الرسول  رحمة  عن  األول  الفصل  جاء  ثم  السابقة، 
الفصل الثاني عنصفات الراحم S وأساليب رحمته باخملطئني، وخلصت 

إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
عطوة م�سعان م�سلم اأبوغليوناال�سم

املوقر/ 1-7-1976ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراه ق�ساء �سرعي املوؤهل العلمي

اجلامعة الأردنيةمكان احل�سول عليه
دكتورالدرجة العلمية

فقه واأ�سولهالتخ�س�ض العلمي العام
ق�ساء �سرعيالتخ�س�ض العلمي الدقيق

رئي�س ق�سم/ وزراة الرتبية والتعليمالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
الإ�سلمية  - ال�سريعة  بني  الإلكرتونية  )اجلرائم 

والقوانني الو�سعية (
البحوث:	•

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات: -

العنوان
العنوان:عمان/ املوقر/ احلي اجلنوبي.	•
الهاتف:00962777385826	•
•	atwamadaan@yahoo.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
، باحليوانات والطير	  رحمة الرسول 

د. عطوة مضعان أبوغليون

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
ِديِننَا  َرحَمِة  َسَعُة  إلى  ويهدف  والطير،  باحليوانات   ،S الرسول،  برحمة 
َوَعاَل  َجلَّ  َربُّنَا  َوَصَفُه  الَِّذي  ؛   S الَكِرميِ،  نَِبيِِّه  ُخلُِق  ِفي  املُتََمثِّلَُة  احَلِنيِف 
فِق ِباحلَيَواِن،  ُة ِديِننَا ِفي األَمِر ِبالرِّ ِبَقوِلِه: »وإنك لعلة خلق عظيم«، وأَسَبِقيَّ
رِع، وقد انبنى هذا البحث  َوَعَدِم ُظلِمِه، وَوَسِطيَُّة أَحَكاِم الشَّ ِبِه،  ِف  َوالتَّلَطُّ
ُل عن  األَوَّ املَبَحُث  َوَخاِتَمٍة، فقد جاء  َمَباِحَث،  َوِتسَعِة  َوتَمِهيٍد،  من مقدمة، 
ٍغ، َواألَمُر ِباإِلحَساِن ِإلَيَها،  تَحِرمُي َقتِل احَليَوانَاِت ِباَل َسَبٍب َمشُروٍع، َواَل ُمَسوِّ
املَبَحُث  يليه  نَفِسّيًا،  أَو  بََدِنّيًا  تَعِذيًبا  تَعِذيِبَها  تَحِرمُي  الثَّاِني عن  املَبَحُث  ثم 
اِبُع عن األَمُر  الثَّاِلُث عن األَمُر ِبِإطَعاِم احَليَواِن َوِإَطابَِة َطَعاِمِة، ثم املَبَحُث الَرّ
األَمُر  عن  اخَلاِمُس  املَبَحُث  ثم  َباِع،  السِّ ِمن  َوِحَمايَِتَها   ، الَهَوامِّ ِمن  ِبِحفِظَها 
عم  اِدُس  السَّ املَبَحُث  ثم  َواحَلرِب،  لِم  السِّ َحاَل  َوِحَمايَِتِه  ِباحَليَواِن،  فِق  ِبالرِّ
اِبُع عن ِعاَلُج  َحاِلَها ِعنَدهُ، يليه املَبَحُث السَّ َوُمَراَعاةُ  بِح،  ِبِإحَساِن الذَّ األَمُر 
احَليَوانَاِت، َوِحَمايَتَُها ِمن األَوِبئَِة.، ثم املَبَحُث الثَّاِمُن عن تَسِمَيتَُها، أَو تَكِنَيتَُها، 
تَفِضيلَُها  بَل  أَجنَاِسِها،  ِبَبعِض  املُؤِمِن  تَشِبيُه  التَّاِسُع  املَبَحُث  ثم  تَلِقيبَُها،  أَو 

َعلَى بَعِض الَبَشِر، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
حممد ح�سن علي ظاهر الطائياال�سم

جمهورية العراق/ مو�سل/ 1980ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

العراق/ جامعة املو�سل/ كلية الآدابمكان احل�سول عليه
مدر�سالدرجة العلمية

التاريخ ال�سلميالتخ�س�ض العلمي العام
ال�سرية النبوية واخللفة الرا�سدةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

تدري�سي يف كلية المام العظم اجلامعة/ املو�سلالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
ن�ساأة  - يف  التاأ�سي�سي  ودورهم  ال�سحابة  فقهاء   

الفقه ال�سلمي 
البحوث: 	•

ال�سابة يف تربية ال�سحابة. -
اأثر ال�ست�سراف النبوي يف حياة ال�سحابة. -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

بني  - ال�سلمي  )الفكر  الول  العلمي  املوؤمتر 
ال�سلمية/  العلوم  لكلية  واملعا�سرة(  ال�سالة 

العراق/ جامعة ديالى، عام 2013م.
بني  - العلقة  )طبيعة  الول  القطري  املوؤمتر 

احل�سارات( لق�سم التاريخ/ كلية الآداب/ جامعة 
املو�سل عام 2012م.

العنوان
العنوان: جمهورية العراق/ املو�سل	•
الهاتف: 07701706491	•
•	m8h1980@gmail.com:الربيدالإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
هدي الرحمة املهداة في استمالة وكسب االعداء	 

د. محمد حسن علي ظاهر الطائي

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة في اإلسالم التي تتعلق أخالق 
الرحمة مع غير املسلمني زمن احلرب بني النظرية والتطبيق، ويهدف إلى 
بيان رحمته S باملشركني واملنافقني وأهل الكتاب، بيان حرصه S على 
هداية الناس ودعوتهم إلى اإلسالم وكسبهم واستمالتهم باحلكمة واملوعظة 
احلسنة بدالً من قتالهم ودفعهم إلى اعتناقه بالقوة، وقد انبنى هذا البحث 
من مقدمة، متهيٍد وأربعِة مباحٍث وخامتٍة، أما املقدمة فقد اشتملت على 
أهداف البحث وخطته، ثم جاء املبحث األول عن رحمة النبي S في دعوته 
وكسب  استمالة  في  املهداة  الرحمة  عنهدي  الثاني  املبحث  يليه  وتعاليمه، 
وكسب  استمالة  في  املهداة  الرحمة  هدي  عن  الثالث  املبحث  املشركينثم 
املنافقينثم املبحث الرابع عن هدي الرحمة املهداة في استمالة وكسب أهل 

الكتاب، ثم ُخِتَم البحُث باإلشارة إلى أهم وأبرز النتائج التي خلص إليها.
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مختصر السيرة الذاتية
حممد ر�سيد بن علي بوغزالةاال�سم

الوادي- اجلزائر يف: 1977/01/03ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

كلية الدعوة الإ�سلمية- بريوت- لبنانمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ تعليم عايلالدرجة العلمية

الفقه الإ�سلمي واأ�سوله التخ�س�ض العلمي العام
فقه املعاملت املاليةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
املدير امل�ساعد ملا بعد التدرج والبحث العلمي 

والعلقات اخلارجية- جامعة الوادي- اجلزائر

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
عقد القر�س وم�سكلة الفائدة-درا�سة مقارنة بني  -

معاملت  يف  تطبيقهما  ومدى  والقانون  ال�سريعة 
البنوك الربوية والبدائل ال�سرعية

البادية-درا�سة  - م�سائل  يف  النا�سرية  الأجوبة 
وحتقيق

البحوث:	•
حقيقة اخِلطبة وحكم العدول عنها واأثره- درا�سة  -

مقارنة بني ال�سريعة والقانون.
- امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

جديدة  - ا�سرتاتيجية  نحو  الرابع:  الأوقاف  موؤمتر 
الإ�سلمية  الإ�سلمي-اجلامعة  بالوقف  للنهو�س 

املدينة املنورة 2013

العنوان

الوادي- 	• الإ�سلمية-جامعة  العلوم  معهد  العنوان:   -
اجلزائر

- الهاتف: 00213663311578	•
•	bougrachid@ gmail.com :الربيد الإلكرتوين -
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ملخ�ص البحث
النظرية 	  احلرببني  زمن  املسلمني  غير  مع  الرحمة  أخالق 

والتطبيق
د. محمد رشيد بن علي بوغزالة

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
أخالق الرحمة مع غير املسلمني زمن احلرب بني النظرية والتطبيق، وقد 
األول  املبحث  جاء  وخامتة،  مباحث،  ثالثة  مقدمة،  من  البحث  هذا  انبنى 
عنانبناء العالقة بني املسلمني وغيرهم على أخالق الرحمة، ثم املبحث الثاني 
الثالث  املبحث  يليه  املقاتلني زمن احلرب،  األعداء  الرحمة مع  عن أخالق 
عن أخالق الرحمة مع غير املقاتلني من األعداء زمن احلرب، وخلصت إلى 

خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
حممد ملني بن عبداحلفيظ بوروبةاال�سم

1980/01/15م بقمار ولية الوادي اجلزائرمكان امليالد وتاريخه
�سهادة دكتوراهاملوؤهل العلمي

مكان احل�سول عليه
جامعة الأمري عبدالقادر للعلوم الإ�سلمية ق�سنطينة - 

اجلزائر
اأ�ستاذ حما�سر اأالدرجة العلمية

الكتاب وال�سنةالتخ�س�ض العلمي العام
القراءات القراآنية وعلم الر�سم القراآينالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
جامعة  وال�سنة  الكتاب  بق�سم  وعلومه  الرتتيل  اأ�ستاذ 

الأمري عبدالقادر للعلوم الإ�سلمية

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
التبيان يف �سرح مورد الظماآن لأبي حممد عبداهلل  -

بن عمر ال�سنهاجي ال�سهري بابن اآجطا -درا�سة 
وحتقيق-)ر�سالة الدكتوراه حتت الطبع(

البحوث:	•
تف�سري القراآن الكرمي يف اجلزائر: ن�ساأته وتطوره  -

ومدار�سه واأ�سهر اأعلمه. 
اجتاهات التف�سري ومدار�سه يف اجلزائر. -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

يف  - الوطني  بادي�س  ابن  ال�سيخ  ملتقى  يف  م�ساركة 
التف�سري يف اجلزائر  ن�ساأة  2010/04/16م حول 

واأهم اجتاهاته جامعة الأمري عبدالقادر.

العنوان

ق�سم الكتاب وال�سنة - كلية اأ�سول الدين - جامعة الأمري 	•
عبدالقادر للعلوم الإ�سلمية - حي قدور بومدو�س �س 

ب 137 ق�سنطينة اجلزائر 25000 اجلزائر.
الهاتف: 00213551721341/00213775432664	•
•	bour1501@gmail.com:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
وبعض 	  النبوية  السنة  خالل  من  باألطفال  ِبّي   النَّ رحمة 

مظاهر فقدانها في العصر احلديث. 
د.محمد لـمني بن عبداحلفيظ بوروبة

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
برحمة النَِّبّي S باألطفال من خالل السنة النبوية وبعض مظاهر فقدانها 
في العصر احلديث، ويهدف إلى بيان مدى عناية اإلسالم واهتمامه بفئة 
الضعفاء بصفة عامة، وفئة األطفال بصفة خاصة، وإبراز بعض اجلوانب 
من رحمته S باألطفال، وبيان شمولية شريعة اإلسالم وسماحتها وعموم 
جملتمعاتنا  حَمة  الرَّ خلق  أهمية  وبيان  اجملتمع،  عناصر  لكل  فيها  حَمة  الرَّ
اليوم وخاصة لفئة األطفال والضعفاء، وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، 
ومتهيد، ومبحثني، أما املقدمة فقد تضمنت عرض أهم األهداف املرجوة من 
هذا البحث واملنهج الذي سلكته في عرض مادة هذا البحث واخلطة املتبعة 
 S النَِّبّي  املبحث األول عن مظاهر من رحمة  ثم جاء  املعتمدة،  واملصادر 
حَمة باألطفال  باألطفال من خالل السنة النبوية، يليه املبحث الثاني عنالرَّ

في العصر احلديث، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
عماد عبدالباقي عبدالباقي علياال�سم

القاهرة - - 12/ 10/ 1984مكان امليالد وتاريخه
ماج�ستري اللغة العربية املوؤهل العلمي

جامعة القاهرةمكان احل�سول عليه
ع�سو هيئة تدري�سالدرجة العلمية

علم اللغة التخ�س�ض العلمي العام
علم لغة الن�س التخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل

كلية الآداب - جامعة قرامان - تركيا.	•
مدر�سة 	• يف  العربية  اللغة  تعليم  برامج  على  امل�سرف 

عمر دجنر الربجمية الرتكيةاحلكومية.
العربية 	• للغة  الدولية  امل�سابقة  حتكيم  جلنة  ع�سو 

بولية قرامان- تركيا. 
م�سرف على برنامج اللغة العربية يف مركز قرامان 	•

للثقافة والرتاث ) هاتونيا (

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
موؤمتر  - القراآنية،  الآيات  داخل  الفعلية  ال�سيغ 

التفكري النحوي والبلغي حول تف�سري البي�ساوي، 
جامعة القرويني - املغرب.

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
والكتابية،  - ال�سفاهية  بني  العربية  الثقافة  موؤمتر 

ق�سم اللغة العربية، جامعة القاهرة.
الثاين  - املوؤمتر   - العربية  وتعليم  اللغوية  امل�ساكل 

لتعليم اللغة العربية، اجلامعة الأردنية.

العنوان

العنوان:ولية قرمان - تركيا 	•
الهاتف:00905372203707 	•
الربيد الإلكرتوين:	•

emadaly@kmu.edu.tr emad.arts@hotmail.com
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ملخ�ص البحث
خلق الرحمة بني الوقائع العصرية واملقاصد اإلسالمية	 

د.عمادعبد الباقي علي

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
أخالق الرحمة مع غير املسلمني زمن احلرب بني النظرية والتطبيق، وقد 
انبنى هذا البحث من مقدمة، ومتهيد، وفصلني، أما املقدمة فقد اشتملت 
خللق  اإلسالمية  املقاصد  عن  األول  الفصل  جاء  ثم  البحث،  خطة  على 
الرحمة، يليه الفصل الثاني عن الوقائع العصرية خللق الرحمة وتطبيقات 

عملية له، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
بدر اإبراهيم اأحمد فراجاال�سم

م�سر/ الإ�سكندرية، 8/ 3/ 1983مكان امليالد وتاريخه
لي�سان�س اآداب وتربية 2004ماملوؤهل العلمي

كلية الرتبية، جامعة الإ�سكندريةمكان احل�سول عليه
باحثالدرجة العلمية

تاريخالتخ�س�ض العلمي العام
تاريخ، واآثار اإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

باحث يف جمال التاريخ، والدرا�سات الإ�سلميةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب: 	•
الرب  - يف  ملا  والرغائب  امللوك  حتفة  كتاب  حتقيق 

والبحر من العجائب والغرائب )لل�سيخ علي بن زنبل 
الرمال( م�ساركة مع الأ�ستاذ الدكتور: عبدالعظيم 

اأحمد عبدالعظيم
البحوث:	•

 نقد رواية الغرانيق -
-  S حادثة حماولة انتحار النبي 
-  S ما �ساع ومل ي�سح من هجرة النبي 
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

م�سارك  - الإفريقية،  الرتكية  العلقات  موؤمتر   
العثمانية يف ن�سر  الدولة  ببحث مو�سوم ب ) دور 
املذهب احلنفي يف اأفريقيا( 27- 28/ 10/ 2015 

بجامعة اأفريقيا العاملية باخلرطوم

العنوان

حي 	• الإ�سكندرية،  العربية،  م�سر  جمهورية  العنوان: 
الرمل، غربيال، �سارع طارق بن زياد، �سيدلية الدكتور: 

علء غبا�سي
الهاتف: 01118188803	•
• 	baderibraheem83@hotmail.com:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
مظاهر الرحمة في العهدة العمرية، وأثرها في نشر اإلسالم - 	 

دراسة حتليلية مقارنة مبيثاق منظمة حقوق اإلنسان.
أ. بدر إبراهيم أحمد فراج

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
دراسة   - اإلسالم  نشر  في  وأثرها  العمرية،  العهدة  في  الرحمة  مبظاهر 
نسبة  إثبات  إلى  ويهدف  اإلنسان،  حقوق  منظمة  مبيثاق  مقارنة  حتليلية 
، وتوضيح مظاهر الرحمة في العهدة  العهدة العمرية لعمر بن اخلطاب 
املسلم،  غير  مع  التعامل  في  اإلسالمية  الشريعة  ُرقي  وإظهار  العمرية، 
والوقوف على أثر العهدة العمرية في نشر اإلسالم،وقد انبنى هذا البحث 
أهمية  على  اشتملت  فقد  املقدمة  أما  محاوروخامتة،  وأربعة  مقدمة،  من 
التعريف  عن  األول  احملور  جاء  ثم  وخطته،  ومنهجه،  وأهدافه،،  البحث، 
عن  الثاني  احملور  يليه  ومصادرها،  رواياتها،  أهم  وذكر  العمرية،  بالعهدة 
حتليل ألفاظ العهدة العمرية، ثم احملور الثالث عن أثر العهدة العمرية في 
حقوق  ومواثيق  العمرية  العهدة  عن  الرابع  احملور  واخيراً  اإلسالم،  نشر 

اإلنسان، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
Ahmed Mahmoud Aissaouiا�سم الباحث:

املوؤ�س�سة التعليمية:
اأ�ستاذ بكلية العلوم الإن�سانية والجتماعية والعلوم 

الإ�سلمية جامعة باتنة.
دكتوراهالدولة:
اجلزائراجلوال:

00213667324013الدرجة العلمية
d.aisawi.ahmed@gmail.comالربيد االإلكرتوين:

اإ�سافة )�سهادات 
وغريها(:

التخ�س�س العلمي العام: اأ�سول الدين - والدقيق: . 1
الدعوة والإعلم وق�سايا الفكر والتاريخ الإ�سلمي. 
عنابة. جامعة  1984م  عربية  ولغة  اآداب  لي�سان�س 
الأمري عبدالقادر  العليا 1989م جامعة  الدرا�سات 
والإعلم 1993م  الدعوة  بق�سنطينة، ماج�ستري يف 
جامعة الأمري عبدالقادر بق�سنطينة، دكتوراة دولة 
يف اأ�سول الدين: الدعوة والفكر الإ�سلمي 2002م 

كلية اأ�سول الدين باجلزائر العا�سمة.
فرديا . 2 تاأليفا  كتابا  ع�سر  ت�سعة  العلمي:  الإنتاج 

وع�سرين كتابا تاأليفا جماعيا، اأهمها: 
اإ�سلمي قطر - 1 - اخلطاب . 3 الإعلن من منظور 

الإ�سلمي املعا�سر قطر.
من . 4 منارات   -  2 دم�سق  واأعلمها  تب�سة  مدينة 

�سهاب الب�سائر اجلزائر.
ال�سيخ . 5  -  3 القاهرة  الإ�سلمي  الإ�سلح  اأعلم 

الب�سري الإبراهيمي اجلزائر
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ملخ�ص البحث
قيمة الرحمة وأثرها الفعال في جناح العمل الدعوي	 

أ.د. أحمد محمود علي عيساوي

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بقيمة الرحمة وأثرها الفعال في جناح العمل الدعوي، ويهدف إلى إلبراز 
قيمة الرحمة والرفق ومشتقاتهما من خالل ممارسة الداعية للعمل الدعوي، 
وأثرها الفعال في جناح وانتشار اإلسالم بني جمهور املدعوين، تأسيا بكتاب 
اهلل، واقتداء بسنة رسول اهلل S وعمل السلف واخللف الصالح من األمة، 
فقد  املقدمة  أما  ومحورين،وخامتة،  مقدمة،  من  البحث  هذا  انبنى  وقد 
اشتملت أهداف البحث، وخطته، ثم جاء احملور األول عن املدخل والتعاريف، 
ثم احملور الثاني عن اجلانب العملي في قيمة الرحمة وأثره في جناح العمل 

الدعوي، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
اأ�سماء بنت را�سد بن عبدالرحمن الروي�سداال�سم

اململكة العربية ال�سعوديةمكان امليالد وتاريخه
درجة الدكتوراة يف علم الجتماعاملوؤهل العلمي

جامعة كولومب�س بالوليات املتحدة عام 1430ه�مكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

----التخ�س�ض العلمي العام
----التخ�س�ض العلمي الدقيق

مركز اآ�سية لل�ست�سارات الرتبوية والتعليميةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

البحوث:	•
�سبهات واأقاويل حول احلجاب. -
كيف تربي املراأة ذاتها. -
م�سوؤلية املراأة يف الدعوة اإلى اهلل -
املوؤمترات والندوات: 	•

املقامة  - احلقيقية(  )احلياة  ندوة  يف  امل�ساركة 
بكلية الرتبية ملعلمات الإبتدائي.

املجتمع  - يف  الطلق  ظاهر  ندوة  يف  امل�ساركة 
والدرا�سات  البحوث  مبركز  واملقامة  ال�سعودي 

اجلامعية للبنات بجامعة امللك �سعود.
املراكز  - )جتربة  بعنوان  عمل  بورقة  امل�ساركة 

يف  التدخني(  مكافحة  يف  الن�سائية  الجتماعية 
والذي  التدخني،  مكافحة  يف  املراأة  دور  ملتقى 

اأقامته وزارة ال�سحة.

مركز اآ�سية لل�ست�سارات الرتبوية والتعليمية	•العنوان
•	asma@asyeh.com :الربيد اللكرتوين
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ملخ�ص البحث
قيم الرحمة في اإلسالم ودور املرأة املسلمة في تعزيزها	 

د. أسماء بنت راشد الرويشد

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة في اإلسالم التي تتعلق بقيم 
الرحمة في اإلسالم ودور املرأة املسلمة في تعزيزها، ويهدف إلى املقارنة 
املرأة،  مع  تعاملها  في  الوضعية  والتشريعات  اإللهي  التشريع  رحمة  بني 
وإبراز دور املرأة املسلمة في تعزيز )الرحمة( أسريا ومجتمعيا، وذكر جتربة 
تطبيقية لتعزيز مفهوم وقيم الرحمة أسريا ومجتمعيا)مركز آسية منوذج(، 
وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، وثالثة مباحث وخامتة، أما املقدمة فقد 
اشتملت على أهداف البحث، ومشكلته، ومنهجه، وخطته، ثم جاء املبحث 
األول عن مفهوم الرحمة وقيمها بني التشريع اإللهي والتشريعات الوضعية، 
يليه املبحث الثاني عن دور املرأة املسلمة في تعزيز مفهوم الرحمة أسريا 
ومجتمعيا، ثم املبحث الثالث عن جتربة تطبيقية لتعزيز مفهوم وقيم الرحمة 
فيها  ذكرت  خامتة  إلى  وخلصت  منوذجا(،  آسية  )مركز  ومجتمعيا  أسريا 

النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
احل�سن الرببو�سياال�سم

1980/01/10 م�ستيمكان امليالد وتاريخه
الدكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة �سيدي حممد بن عبداهلل فا�س املغربمكان احل�سول عليه
الدكتوراهالدرجة العلمية

الدرا�سات ال�سلمية التخ�س�ض العلمي العام
احلديث وال�سرية النبوية التخ�س�ض العلمي الدقيق

االإنتاج العلمي

الكتب: 	•
الكرام، على  - لل�سحابة  النظام مبا  املثنى  ال�سلك 

واملكرمات  الكرامات  من  الر�سوان  جميعهم 
�سنة  حيا  )كان  القطان  بن  حممد  لأبي  العظام، 

662ه�( درا�سة وحتقيق
البحوث:	•

اأبي بكر ال�سديق ودورها يف تر�سيخ القيم  - �سرية 
الإ�سلمية. 

النبوية عند  - معامل املنهج العلمي لدرا�سة ال�سرية 
المام حممد الغزايل من خلل تراثه.

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
امل�ساركة يف ندوة المام الغزايل: م�سروعه الفكري  -

مناهج  خمترب  نظمها  التي  ال�سلحي.  ومنهجه 
بفا�س،  احل�ساري  البناء  وفريق  بوجدة،  العلوم 
وجملة البلغ احل�ساري مبدينة وجدة �سنة 2015. 

العنوان

ال�سحراء 	• باب  كلميم   37 الربيد  �سندوق  العنوان: 
81000 املغرب 

الهاتف: 0634704636	•
•	elberb99@yahoo.fr:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
جتليات قيم الرحمة في اإلسالم من خالل سير الصحابة  	 

وتطبيقاتها العملية
د. احلسن البربوشي

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بتجليات قيم الرحمة في اإلسالم من خالل سير الصحابة  وتطبيقاتها 
الصحابة   في سير  الرحمة  على جوانب  التعرف  إلى  ويهدف  العملية، 
عبر رصد التطبيقات العملية لهذه القيم سواء فيما بينهم، أو فيما بينهم 
وبني غير املسلمني، وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، ومحورين، وخامتة، 
أما املقدمة فقد اشتملت على أهداف البحث، وخطته، ثم جاء احملور األول 
الثاني  احملور  وخصصت  الصحابة،   مجتمع  في  الرحمة  بتجليات  خاصاً 
إلى  وخلصت  الصحابة،  سير  خالل  من  الرحمة  لقيم  العملية  للتطبيقات 

خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
د. خالد بن حممد ال�سنيرباال�سم

الريا�س، 1396ه�مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة امللك �سعود، الريا�سمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
حوار احل�سارات ومقارنة الأديانالتخ�س�ض العلمي الدقيق

ق�سم الدرا�سات الإ�سلمية، بجامعة امللك �سعودالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
والإ�سلم  - وامل�سيحية  اليهودية  يف  الإن�سان  حقوق 

مقارنة بالقانون الدويل
البحوث:	•

يف  - العلوم  دار  كلية  جملة  امل�سيحية،  يف  احلرب 
جامعة الفيوم، 2010م.

الن�سرانية، جملة  - ال�سلم وتطبيقاته يف  مفاهيم 
كلية دار العلوم، جامعة القاهرة.

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
حقوق  - مبادئ  ظل  يف  الفكري  “الأمن  ورقة 

الإن�سان”، �سمن موؤمتر الأمن الفكري )1430ه( 
الأمن  لدرا�سات  نايف  الأمري  كر�سي  نظمه  الذي 

الفكري يف جامعة امللك �سعود. 

العنوان

الدرا�سات 	• ق�سم  الريا�س،  ال�سعودية/  العنوان: 
الإ�سلمية، بكلية الرتبية، جامعة امللك �سعود

الريا�س: )11451( �س. ب: )2458 	•
 الهاتف: 00966504405981	•
•	Khaed4288@gmail.com :الربيد الإلكرتوين



449

ملخ�ص البحث
منهج 	  بني  مقارنة  دراسة  والقسوة:  الرحمة  بني  القدس  فتح 

املسلمني وغيرهم
د. خالد بن محمد الشنيبر

نظرا لألهمية الدينية والتاريخية للقدس؛ جاءتهذه الدراسة لتتناول أحوال 
بني  دخول  من  ابتداء  املقدسة،  املدينة  هذه  دخولها  عند  العاملية  اجليوش 
إسرائيل بعد خروجهم من مصر، ومرورا بالبابليني، ثم اليونان، ثم الرومان 
والروم  الفرس  بني  ضروس  حرب  من  ذلك  بعد  فيها  حدث  ما  ثم  األوائل، 
متناولة  اإلسالمية،  الفترة  القدسفي  عن  الدراسة  حتدثت  كما  النصارى. 
هجوم الصليبيني على املدينة واستعادة املسلمني لها بعد ذلك. وقد هدفت 
الدراسة إلى عقد مقارنة بني تلك احلضارات، وإبراز شهادات الدارسني في 
طرق دخول اجليوش إلى القدس، ومتيز اجليوش اإلسالمية في ذلك. وقد 
سلكت في هذا البحث املنهج االستقرائي الوصفي، حيث التركيز على استقراء 
األحداث التاريخية في وصف حالة اجليوش الفاحتة، وتقدمي وصف موجز 
لها، وصف موجز لها يظهر من خالله مدى التزام تلك اجليوش بخلق الرحمة 
الدراسة:ظهور رقي اجليوش اإلسالمية  نتائج  أبرز  وكانت  ذلك.  من عدمه 
في دخول املدينة وعدم إهدارها للدماء واسترخاصها ذلك مقارنة بغيرها. 
وأوصت الدراسة بأن هناك مادة علمية ضخمة كتبها مؤرخون نصارى في 

احلروب الصليبية تبني الرؤية لآلخر، من املهم تناولها بحثيا.
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مختصر السيرة الذاتية
د. علي الربغوثياال�سم

الكويت 1972مكان امليالد وتاريخه
دكتوراه يف الدرا�سات الدينةاملوؤهل العلمي

جامعة ولفرد لورييه وواترلو-كندامكان احل�سول عليه
دكتوراهالدرجة العلمية

درا�سات دينيةالتخ�س�ض العلمي العام
درا�سات اإ�سلمية-الجتهاد يف اأمريكا ال�سماليةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل

اأنتاريو، 	• الإ�سلمي-  والتقدم  الأبحاث  معهد  مدير 
كندا

م�ست�سار للموؤ�س�سة الدعوية )اإ�سلم 114(- اأنتاريو، 	•
كندا

خطيب م�سجد خالد بن الوليد-اأنتاريو، كندا	•

االإنتاج العلمي

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
الإ�سلمية-جامعة  - والهوية  والجتهاد  ال�سريعة 

بروك، كندا )2014(
الإ�سلم-جامعة  - يف  الدينية  وال�سلطة  الجتهاد 

دوبال، الوليات املتحدة الأمريكية )2011(
نحو ت�سنيف لأنواع الجتهاد يف اأمريكا ال�سمالية- -

جامعة اأتاوا، كندا )2010(
يف  - والعاملي  املحلي  التاأثري  بني  الإ�سلمية  الهوية 

ولفرد  الإ�سلمية-جامعة  الروح  اإحياء  موؤمتر 
لورييه، كندا

العنوان

•	103•Cedar•Lake•Cres :العنوان
	 Brampton،•ON•L6Y•0R1 - Canada
الهاتف:1-647-501-6930	•
الربيد الإلكرتوين:	•

muslimresearchinstitute@gmail.com
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ملخ�ص البحث
مظاهر الرحمة في الدعوة إلى اإلسالم	 

د. علي البرغوثي

من  اهلل  إلى  الدعوة  في  الرحمة  جتليات  إبراز  إلى  البحث  هذا  يهدف 
باخللق  الرحمة  هي  الدعوة  من  الغاية  أن  ومؤكدا  مبرزا  والسنة،  الكتاب 
وهذه  اآلخرة.  الدنيا  سعة  إلى  اآلخرة  وعذاب  الدنيا  ضيق  من  وإنقاذهم 
هداية  على  احلريصة  الرحمة  بذات  الدعوة  وطرق  أساليب  متد  الغاية 
اخللق. فمن مظاهر هذه الرحمة تكرار الدعوة وإبرازها في أكثر من قالب 
ألي  دفعا  اخملالف  مع  والتنزل  وجناته،  املدعو  على  التأثير  على  حرصا 
إشكال أو تردد أو تعلق بشبهة. ومنها التدرج في الدعوة من األهم إلى املهم 
احلجج  إقامة  وكذلك  اجلدد،  املسلمني  لدى  بالشرع  اإللتزام  في  والتدرج 
التي تخاطب كافة البشر وتستجيب حلاجاتهم وقدراتهم النفسية والعقلية 
والعاطفية كتنوع وتعدد احلجج العقلية والكونية والفطرية القريبة من أفهام 
الناس وقلوبهم. ومنها-خالفا ملا قد يظنه البعض-استخدام الترهيب الذي 
ينتزع اإلنسان من عوائده ومحبوباته إلى عوائد ومحبوبات خير منها في 
النبوية  واألحاديث  القرآنية  اآليات  بعرض  البحث  يقوم  واآلخرة.  الدنيا 
املتعلقة بالرحمة في الدعوة في غاياتها ووسائلها، موضحا ارتباط الغايات 
النصائح  بعض  بعرض  البحث  يقوم  كما  باجلزئيات.  والكليات  بالوسائل 
الغرب  في  املسلمني  غير  دعوة  في  الدعوية  للرحمة  التطبيقية  والصور 

ورعاية املسلمني اجلدد.
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مختصر السيرة الذاتية
علي بن عبداهلل بن حمد ال�سكاكراال�سم

بريدة 1402/8/14ه�مكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

اجلامعة الإ�سلمية باملدينة املنورةمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

الدرا�سات القراآنيةالتخ�س�ض العلمي العام
التف�سري واأ�سولهالتخ�س�ض العلمي الدقيق

ع�سو هيئة التدري�س باجلامعة الإ�سلميةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
-جمعًا  - عا�سور  ابن  تف�سري  يف  القراآن  م�سكل 

ودرا�سة-. ر�سالة دكتوراه. حتت الطبع.
اإلى  - الإن�سان  هداية  كتاب  حتقيق  يف  امل�ساركة 

والثمانني  احلادي  الباب  من  بالقراآن  ال�ستغناء 
اإلى نهاية اجلزء. ر�سالة ماج�ستري.

البحوث:	•
ال�سلة بني ال�سياق واأ�سباب النزول درا�سة تطبيقية. -
بني  - احلديثة  بالو�سائل  القراآن  غريب  تقريب 

التاأ�سيل وتطبيق.
امللئكة يف القراآن. -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

املوؤمتر الدويل الثاين لتطوير الدرا�سات القراآنية. -

العنوان
العنوان:الربيد:170 اجلامعة الإ�سلمية	•
الهاتف: 0598541834	•
•	skakeer@gmail.com :الإمييل
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ملخ�ص البحث
الّنصوص 	  خالل  من    إبراهيم  سيرة  في  الّرحمة  معالم 

القرآنّية
د. علّي بن عبداهلل بن حمد الّسكاكر

يتناول هذا البحث قضية من قضايا الرحمة في اإلسالم التي تتعلق مبعالم 
إلى  القرآنّية، ويهدف  الّنصوص   من خالل  إبراهيم  الّرحمة في سيرة 
بيان أثر رحمة اهلل على اخللق عموماً، وأنه كل ما متسك املسلم بهذا املنهج 
ومحو  وأقرب،  أوفر  ربه  رحمة  من  حضه  كان  املستقيم  والصراط  القومي، 
الواجهة السّيئة التي ألصقها أعداء اإلسالم وغيرهم باملسلمني ورسالتهم، 
وأّنها تدعو إلى العنف والّترهيب، والوقوف على بعض الّنماذج التي صّورها 
وظروف  مختلفة،  أحــــوال  في  إبراهيم  أبينا  سيرة  في  الكرمي  القرآن  لنا 
متباينة، وأعمار متفاوتة، وأعمال متنّوعة؛ كالّصبر، واحللم، والعفو، والتأّوه، 
والرّقة، واللنّي وهذه الّصفات كلّها داّلة على الّرأفة والّرحمة املتبادلة منه على 
أبيه وذّرّيته وقومه،وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، وثالثة مباحثوخامتة، 
أما املقدمة فقد اشتملت على مشكلة البحث، وأهدافه، أهميته، ومنهجه، 
وخطته، ثم جاء املبحثاألول عنرحمة اهلل  على إبراهيم ، يليه املبحث 
عن  الّثالث  املبحث  ثم  اخملالفني،  مع  إبراهيم  رحمة  من  مناذج  عن  الّثاني 
فيها  ذكرت  خامتة  إلى  وخلصت  املسلمني،  مع  إبراهيم  رحمة  من  مناذج 

النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
علي م�سطفى غيياال�سم

طوبا ال�سنغال 1978/06/12ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

اجلامعة الإ�سلمية باملدينة املنورةمكان احل�سول عليه
دكتورالدرجة العلمية

اأ�سول الرتبيةالتخ�س�ض العلمي العام
الرتبية الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

ع�سو هيئة تدري�س بالكلية الإفريقية للدرا�سات الإ�سلميةالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
م�سامني الرتبية الجتماعية يف ال�سنة النبوية من  -

خلل كتاب الأدب املفرد للإمام البخاري
الأهداف الرتبوية يف �سوء مقا�سد ال�سريعة -
البحوث:	•

جهود امللك في�سل يف خدمة الإ�سلم وامل�سلمني يف  -
اإفريقيا جنوب ال�سحراء.

حقوق الطفل يف الرتبية الإ�سلمية -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

الندوة العلمية عن امللك في�سل رحمه اهلل -
وطالبات  - لطلب  والرابع  الثالث  العلمي  املوؤمتر 

التعليم العايل باململكة العربية ال�سعودية

العنوان
العنوان: دكار/ال�سنغال	•
الهاتف:00221706163362	•
•	alioualiougueye@gmail.com:الربيد لإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
التربية بالرحمة من منظور التربية اإلسالمية	 

د. علي مصطفى ِغيْي

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
معنى  بيان  إلى  ويهدف  اإلسالمية،  التربية  منظور  من  بالرحمة  التربية 
عن  والكشف  اإلسالمية،  التربية  منظومة  في  وأهميتها  بالرحمة  التربية 
التربية  أهداف  وتوضيح  التربية اإلسالمية،  بالرحمة في  التربية  أصناف 
بالرحمة من منظور التربية اإلسالمية، وذكر مناذج من التطبيقات التربوية 
للرحمة في القرآن والسنة واجتهادات املربني املسلمني، التعرف على اآلثار 
مقدمة،  من  البحث  هذا  انبنى  وقد  بالرحمة،  للتربية  والنفسية  التربوية 
البحث،  مشكلة  على  اشتملت  فقد  املقدمة  أما  وخامتة،  مباحث  وستة 
وأهدافه، أهميته، ومنهجه، وخطته، ثم جاء املبحث األول عن مفهوم التربية 
بالرحمة، ثم املبحث الثاني عن التأصيل الشرعي للتربية بالرحمة وأهميتها 
في التربية اإلسالمية، يليه املبحث الثالث عن أصناف التربية بالرحمة، ثم 
املبحث الرابع عن أهداف التربية بالرحمة، ثم املبحث اخلامس عن مناذج 
من التطبيقات التربوية للرحمة في التربية اإلسالمية، وثم املبحث السادس 
عن اآلثار التربوية والنفسية للتربية بالرحمة من منظور التربية اإلسالمية، 

وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
فهد بن عبدالرحمن احلمودياال�سم

الريا�س 1972مكان امليالد وتاريخه
اأ�ستاذ م�ساركاملوؤهل العلمي

جامعة مكجيل، كندامكان احل�سول عليه
الدكتوراةالدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
ال�سنة وعلومهاالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
اأ�سول  كلية  يف  وعلومها،  ال�سنة  بق�سم  م�سارك  اأ�ستاذ 

الدين، بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سلمية

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
حماية البيئة واملوارد الطبيعية يف ال�سنة النبوية،  -

1422دار اإ�سبيليا.
اأملانيا،  - للن�سر،  فريليج  دار  املدار.  نظرية  نقد 

2008 ميلدية. 
نظر  - وجهة  اأمريكا:  يف  والديني  الثقايف  التنوع 

�سعودية. جامعة متبل، 2011. 
البحوث: عدة بحوث، ومنها	•

ال�سرعية  - العلوم  جملة  ال�سنة،  يف  الن�ساء  م�سورة 
بجامعة الإمام.

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات: 	•
موؤمتر برملان الأديان، اأ�سرتاليا. -

العنوان
العنوان: �س. ب. 10774 الريا�س 11443	•
الهاتف: +966550014455	•
•	homoudi@gmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
أحاديث الرحمة بغير املسلمني	 

د. فهد بن عبدالرحمن احلمودي

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بأحاديث الرحمة بغير املسلمني، ويهدف إلى بيان املنهج النبوي في الرحمة 
والسيرة  احلديث  كتب  في  الواردة  األحاديث  خالل  من  املسلمني  غير  مع 
باألحكام  املتعلقة  املوضوعات  دراسة  في  احملدثني  منهج  وتطبيق  النبوية، 
باالعتماد على النصوص احلديثية، في مقابل املدارس الفقهية التي تعتمد 
مذهب  من  تختلف  أخرى  أصول  على  والسنة  الكتاب  لنصوص  باإلضافة 
أما  وخامتة،  مباحث  وسبعة  مقدمة،  من  البحث  هذا  انبنى  وقد  آلخر، 
املقدمة فقد اشتملت على أهداف البحث، وخطته، ثم جاء املبحث األول عن 
عموم رحمة النبي S مع غير املسلمني، ثم املبحث الثاني عن الرحمة مع 
غير املسلمني بالدعاء لهم، ثم املبحث الثالث عن الرحمة مع غير املسلمني 
بالنساء  الرحمة  عن  الرابع  املبحث  ثم  عنهم،  الظلم  ومنع  العدل  بإقامة 
ثم  قتلهم،  عن  والنهي  املسلمني  غير  الدين  ورجال  السن  وكبار  والصبيان 
املبحث اخلامس عن الرحمة باملرضى من غير املسلمني، وعيادتهم، ومتني 
اخلير لهم، ثم املبحث السادس عن الرحمة بذوي القربي من غير املسلمني 
وصلة رحمهم، ثم املبحث السابع عن الرحمة باملعاهدين ومن في حكمهم، 

وفيه عدة مطالب، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
جمدي حممد اإبراهيم �سفيقاال�سم

دمياط - م�ضر 1955/9/17ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة عني �سم�س. القاهرة - م�سرمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

الدرا�سات الإ�سلمية التخ�س�ض العلمي العام
العقيدة واملذاهب املعا�سرة التخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ م�ساعد - جامعة امللك خالدالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
العقيدة علم - تاأليف. -
هجوم على ال�سعودية اأم هجوم على الإ�سلم. -
فل�سفة الفقه واأ�سوله - تاأليف. -
حتقيق فتاوى ابن تيمية. -
البحوث:	•

بحث م�سادر املعرفة عند امل�سلمني. -
مناهج بحث غائبة. -
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

والدرا�سات. - ال�سرعية  العلوم  يف  العلمي  الن�سر 
جامعة امللك خالد 1435ه�.

العنوان
جامعة امللك خالد - كلية العلوم والآداب - فرع تهامة	•
. الهاتف: 0502843519	•
• 	magdyibrahim601@yahoo.com:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
عمر بن اخلطاب بني مثالية األسس وواقعية السياسة	 

د. مجدي محمد إبراهيم شفيق

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بعمر بن اخلطاب بني مثالية األسس وواقعية السياسة، ويهدف إلى تأسيس 
، وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، ومتهيد،  رؤيةالرحمة عند الفاروق 
ثم  البحث، وخطته،  أهداف  اشتملت  فقد  املقدمة  أما  ومبحثني، وخامتة، 
جاء املبحث األول عن أسس الرحمة عند الفاروق، يليه املبحث الثاني عن 
ظاهريات الرحمة عند عمر بن اخلطاب، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها 

النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
حممد امل�سكينياال�سم

الق�سر الكبري - اململكة املغربية- 1979/7/01مكان امليالد وتاريخه
الدكتوراه + دبلوم مركز تكوين مفت�سي التعليماملوؤهل العلمي

كلية ال�سريعة اأكادير - اململكة املغربيةمكان احل�سول عليه
الدكتوراهالدرجة العلمية

ال�سريعة + العلوم الرتبويةالتخ�س�ض العلمي العام
فقه النوازل +مناهج تدري�س العلوم ال�سرعيةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

مفت�س)م�سرف( التعليم الثانويالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
احللول الرقمية لو�سعيات ومتارين الرتبية الإ�سلمية -
البحوث:	•

مقاربة  - اأجل  من  النبوي  املنهج  يف  تاأملت 
ديداكتيكية لتقومي القيم- تعليل القرارات الإدارية 
نوازل  املغاربة-  لليهود  ال�سخ�سية  -الأحوال 
وبناء  اخلطاأ  الإ�سلمي-  بالغرب  امل�سلمني  غري 
التعلمات يف مادة الرتبية الإ�سلمية- عوائق التعلم 
يف  واأثرها  الفل�سفة  الإ�سلمية-  الرتبية  مادة  يف 

بناء املنهاج...
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

كلية  - والتقييم.  الرقابة  اأنظمة  حول  دولية  ندوة   
والجتماعية.  والقت�سادية  القانونية  العلوم 
ا�سرتاتيجية  نحو   .2015 نونرب   21-20 اأكادير. 

فعالة للرقابة والتقييم يف املنظومة الرتبوية.

العنوان
العنوان: رقم 90، بلوك �س، حي الهدى، اأكادير- املغرب	•
الهاتف: 212670789872	•
•	mohamedslima@gmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
اإلسالم 	  جتاه  مواقفهم  على  وأثرها  املسلمني  بغير  الرحمة 

واملسلمني في ضوء نوازل الغرب اإلسالمي
د. محمد املسكيني

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
واملسلمني  اإلسالم  جتاه  مواقفهم  على  وأثرها  املسلمني  بغير  بالرحمة 
تعامل  تأسس  مدى  إظهار  إلى  ويهدف  اإلسالمي،  الغرب  نوازل  في ضوء 
املسلمني مع غير املسلمني على الرحمة، ومدى متثل العلماء لقيمة الرحمة 
في فتاويهم، وذلك في ضوء النوازل الفقهية، مؤصلني لذلك باملنهج النبوي 
في التعامل مع أهل الكتاب، وبيان أثر الرحمة بغير املسلمني على مواقفهم 
جتاه املسلمني في ضوء النوازل الفقهية، وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، 
ومتهيد، ومبحثني، أم املقدمة فقد اشتملت على أهداف البحث، ومنهجه، 
وخطته، ثم جاء املبحث األول عن الرحمة بغير املسلمني في ضوء النوازل 
الفقهية، يليه املبحث الثاني عن أثر الرحمة بغير املسلمني على مواقفهم جتاه 

اإلسالم واملسلمني، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
د. حممد �سم�س كامل ُعقاباال�سم

م�سر 1983ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

كلية دار العلوم - جامعة القاهرةمكان احل�سول عليه
مدر�سالدرجة العلمية

اللغة العربيةالتخ�س�ض العلمي العام
الأدب العربي القدميالتخ�س�ض العلمي الدقيق

دكتور بق�ضم اللغة العربية - كلية الآداب - جامعة دمياطالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
البنية الفنية يف نرث ال�سحابة: درا�سة حتليلية -  -

املراثي النبوية يف اأ�سعار ال�سحابة: توثيق ودرا�سة
البحوث:	•

الرحمن  - لعبد  حياتي(  )�سرية  يف  رد  ال�سَّ حياة 
بدوي: درا�سة يف املو�سوع ويف الفن - م�سادر نرث 
ال�سحابة - الكتابة عند ال�سحابة: تاريخها واآدبها

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
الر�سالة،  - ع�سر  يف   S الر�سول  �سعراء  ندوة: 

للثقافة  عا�سمة  املنورة  املدينة  اختيار  مبنا�سبة 
)مراثي  البحثية:  الورقة  عنوان  الإ�سلمية؛ 

ال�سحابة اليمنيني للنبي S( 2014م.

العنوان
• العنوان: كلية الآداب - جامعة دمياط - ق�ضم اللغة العربية	
الهاتف: 01004591932	•
•	Oqap@hotmail.com :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
َحابة	  ْحَمُة وِدالالُتها ِفي أَدِب الصَّ الرَّ

د شمس ُعقاب د. محمَّ

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
التربية بالرحمة من منظور التربية اإلسالمية، ويهدف إلى بيان معنى التربية 
أصناف  عن  والكشف  اإلسالمية،  التربية  منظومة  في  وأهميتها  بالرحمة 
التربية بالرحمة في التربية اإلسالمية، وتوضيح أهداف التربية بالرحمة 
من منظورالتربية اإلسالمية، وذكر مناذج من التطبيقات التربوية للرحمة 
في القرآن والسنة واجتهادات املربني املسلمني، التعرف على اآلثار التربوية 
وقسمني،  مقدمة،  من  البحث  هذا  انبنى  وقد  بالرحمة،  للتربية  والنفسية 
وخامتة، أما املقدمة فقد اشتملت على خطة البحث، ثم جاء القسم األول 
القسُم  يليه  الشعر،  هذا  في  ومشتقاته  )الرحمة(  لفظ  ورود  مواطن  عن 
الثاني عن وروَد لفظة )الرحمة(، ومشتقاتها، ودالالتها في األلوان النثرية 

اخملتلفة، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
د ها�سم بن علي بن اأحمد الأهدلاال�سم

مكة املكرمة - 1380 ه��مكان امليالد وتاريخه
دكتوراه يف الرتبية الإ�سلميةاملوؤهل العلمي

الريا�س - جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سلميةمكان احل�سول عليه
---الدرجة العلمية

الرتبيةالتخ�س�ض العلمي العام
اأ�سول الرتبية الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
معهد تعليم اللغة العربية لغري الناطقني بها - جامعة 

اأم القرى - مكة.

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
تعليم تدبر القراآن -
- معامل تربوية يف امل�سحف ال�سريف -
- ا�ستماع القراآن الكرمي..روؤية تربوية -
البحوث:	•

 الأمن النف�سي يف جمعيات التحفيظ  -
معلمات القراآن والتح�سري املنزيل للدر�س القراآن  -
 تعليم القراآن يف الهند -
موؤمترات وندوات:	•

موؤمتر  - بجدة-  القراآنية  للمعاهد  الأول  امللتقى 
تعليم القراآن يف البحرين.

العنوان
العنوان: مكة - �س ب7780	•
الهاتف: 0555523242	•
•	haahdal@hotmail.com:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
التربية على الرحمة في احملاضن القرآنية	 

د. هاشم بن علي األهدل

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بالتربية على الرحمة في احملاضن القرآنية، ويهدف إلى نشر مفهوم الرحمة 
في احملاضن القرآنية، وإبراز مظاهرها ودالئلها، وحث وتشجيع منسوبي 
تلك احملاضن القرآنية على تطبيق مفهوم الرحمة في برامجها وأنشطتها، 
وحتسني العملية التربوية والتعليمية، ومعاجلة املظاهر املنافية للرحمة في 
تلك احملاضن، وقد انبنى هذا البحث من مقدمة، وخمسة مباحث، وخامتة، 
أما املقدمة فقد اشتملت على أهمية البحث، وأهدافه، ومنهجه، وخطته، 
ثم جاء املبحث األول عن الدالالت التربوية للرحمة في القرآن والسنة، يليه 
احملاضن  في  والتربوية  التعليمية  العملية  في  الرحمة  عن  الثاني  املبحث 
القرآنية، ثم املبحث الثالث عن اآلثار التربوية للرحمة في احملاضن القرآنية، 
ثم املبحث الرابع عن أساليب التربية على الرحمة في احملاضن القرآنية، 
التربية  القرآنية في  املبحث اخلامس عن دور مسئوولي احملاضن  وأخيراً 

على الرحمة، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
اأحمد اأحمد �سالح الطويلياال�سم

اليمن املحويت 1966/12/25ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة القاهرة م�سرمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

ال�سريعة الإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
فقه مقارن قانون جنائيالتخ�س�ض العلمي الدقيق

اأ�ستاذ م�ساعد جامعة جنرانالعمل احلايل

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
التدابري الوقائية للحماية من اجلرمية يف ال�سريعة  -

الإ�سلمية.
الوجيز يف فقه املعاملت املالية مع بع�س ال�سور  -

املعا�سرة.
البحوث:	•

الأمن اجلنائي وم�سئولية الدولة والأفراد يف حتقيقه. -
ال�سرقة  - جلرمية  والقانوين  الفقهي  التكييف 

اللكرتونية )بطاقة الئتمان منوذجا(.
بحث التاأمني التعاوين وا�ستثمار اأمواله بني احلاجي  -

والتح�سيني )درا�سة مقا�سدية(.
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

حلقة نقا�س علمية متخ�س�سة عن “ق�سايا احلدود  -
واخلارجية”،جامعة  الداخلية  واآثارها  ال�سيا�سية 

امللك �سعود الريا�س

العنوان
العنوان: جنران اململكة العربية ال�سعودية	•
الهاتف: 0533286805	•
•	ahmedaltawily@hotmail.com:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
الرحمة في اإلسالم وأثرها في اجلزاء اجلنائي	 

د. أحمد أحمد صالح الطويلي

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بالرحمة في اإلسالم وأثرها في اجلزاء اجلنائي، ويهدف التأصيل ملفهوم 
الرحمة في اجلزاء اجلنائي، وبيان املنهج اإلسالمي في تعزيز قيمة الرحمة 
حياة  في  وأثرها  الرحمة  قيمة  تطبيق  أهمية  وبيان  اجلنائي،  اجلزاء  في 
وقد  اجلنائي،  اجلزاء  مجال  في  الرحمة  قيمة  تفعيل  سبل  وبيان  الناس، 
انبنى هذا البحث من مقدمة، ومتهيد، وأربعة مباحث، وخامتة، أما املقدمة 
فقد اشتملت على أهمية البحث، وأهدافه، ومنهجه، خطته، ثم جاء املبحث 
الثاني عن  املبحث  ثم  إليها،  الناس  الرحمة ومدى حاجة  األول عن أهمية 
تطبيق  أثر  الثالث عن  املبحث  وجاء  الرحمة في اجلزاء اجلنائي،  مظاهر 
الرحمة في اجلزاء اجلنائي، ثم املبحث الرابع عن سبل تفعيل الرحمة في 

اجلزاء اجلنائي، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
اأمل بنت يو�سف بن ناه�س اللهيبياال�سم

جدة 1395/11/25همكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة اأم القرى مبكة املكرمةمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساعدالدرجة العلمية

درا�سات اإ�سلميةالتخ�س�ض العلمي العام
العقيدة واملذاهب املعا�سرةالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
ع�سو هيئة تدري�س بجامعة امللك عبدالعزيز ومن�سقة 

اجلداول والختبارات

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
الإميان باليوم الآخر يف �سور املف�سل. -
الن�سارى  - ف�سائح  من  امل�سهود  الوا�سح  بيان 

واليهود لأبي البقاء �سالح اجلعفري)حتقيق(
البحوث:	•

حتريف  - يف  واأثرها  الن�سرانية  والطوائف  الفرق 
الن�سرانية

امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
-موؤمتر  - موؤمتركم  يف  �ستكون  يل  م�ساركة  اأول 

على  خري  فاحتة  يكون  اأن  اأرجو  الرحمة-الذي 
اجلميع.

العنوان
العنوان:جدة، حي ال�سلمة 2	•
الهاتف:0555163131	•
•	aallhaibi@kau.edu.sa :الربيدالإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
معالم الرحمة في دعوة اخملالفني في العقيدة إلى اإلسالم	 

د. أمل بنت يوسف بن ناهس اللهيبي

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
إلى  إلى اإلسالم، ويهدف  العقيدة  الرحمة في دعوة اخملالفني في  مبعالم 
منهج  على  والسير  اإلسالم،  إلى  اخملالفني  دعوة  في  الرحمة  معالم  إبراز 
قيمة  تعزيز  اخملالفني،  جميع  مع  الرحيم  وتعامله  دعوته  في   S الرسول 
والعاملي،  واالجتماعي  النفسي  األمن  لتحقيق  أبنائنا،  نفوس  في  الرحمة 
والرد على التهم التي ألصقت بالدعوة اإلسالمية، وقد انبنى هذا البحث 
املقدمة فقد تضمنت مشكلة  أما  من مقدمة، ومتهيد، ومبحثني، وخامتة، 
أهمية  البحث،  منهج  البحث،  أهداف  املوضوع،  اختيار  أسباب  البحث، 
البحث، حدود البحث، خطة البحث، ثم جاء املبحث األول عن معالم الرحمة 
في  التدرج  في  الرحمة  معالم  عن  الثاني  املبحث  يليه  الدعوة،  طرق  في 

الدعوة، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
ح�سن حممد الرفاعياال�سم

ال�سوي�سة 1968/02/25 )لبنان(مكان امليالد وتاريخه
دكتوراه يف ال�سريعة والدرا�سات الإ�سلمية املوؤهل العلمي

كلية الإمام الأوزاعي للدرا�سات الإ�سلمية؛ بريوت، لبنانمكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

فقه مقارن التخ�س�ض العلمي العام
فقه املعاملت املالية والقت�ساد الإ�سلمي التخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
العربية  ال�سارقة، دولة الإمارات  ال�سريعة، جامعة  كلية 

املتحدة

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
الع�سرة املادية بني ال�سريعة والقانون  -
ال�سريعة  - بني  الزراعية  الأرا�سي  ا�ستثمار  عقود 

والقانون.
البحوث:	•

تطوير فقه املعاملت املالية وفق امل�ستجدات املعا�سرة  -
القت�ساد  - منظور  من  الوقفي  ال�ستثمار  معايري 

الإ�سلمي 
امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•

وقف “اأدوات الإنتاج” من منظور القت�ساد الإ�سلمي -
حو كلية اإدارية وقفية للعلوم الوقفية. -

العنوان

الإمارات 	• ال�سارقة؛  جامعة  ال�سريعة؛  كلية  العنوان: 
العربية املتحدة، �س. ب: 27272.

الهاتف)اجلوال(:00971505345488	•
•	 helrifai@sharjah.ac.ae:الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ص البحث
التراحم االقتصادي بني نطاق التأصيل ودائرة التطبيق؛ قراءة 	 

من منظور االقتصاد اإلسالمي
د. حسن محمد الرفاعي

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بالتراحم االقتصادي بني نطاق التأصيل ودائرة التطبيق؛ قراءة من منظور 
االقتصاد اإلسالمي، ويهدف إلى اإلسهام في إحياء املزيد من ثقافة التراحم 
االقتصادي، وحاجة املشردين والنازحني من بعض الدول العربية التي تعاني 
االقتصادي،  التراحم  املبدأ  هذا  تطبيق  إلى  والعسكري  األمني  التوتر  من 
ودعوة الدول امليسورة إلى تفعيل املزيد من جهودها في تطبيق مبدأ التراحم 
هذا  انبنى  وقد  التراحم،  ذلك  إلى  حتتاج  التي  للدول  بالنسبة  االقتصادي 
البحث من مقدمة، ومبحثني، وخامتة، أما املقدمة فقد اشتملت على أهمية 
البحث، ومشكلته، ومنهجه، وأهدافه، خطته، وجاء املبحث األول عن تأصيل 
مبدأ التراحم االقتصادي من منظور االقتصاد اإلسالمي؛ حيث تناول مفهوم 
التراحم االقتصادي وحكمه وأقسامه، ثم جاء املبحث الثاني عن دائرة تطبيق 
السعودية  العربية  اململكة  مساعدات  بيان  خالل  من  االقتصادي،  التراحم 

للبنان منوذجا، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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مختصر السيرة الذاتية
د. فتحية اإ�سماعيل حممد م�سعلاال�سم

جمهورية م�سر العربية يف 1972/7/7ممكان امليالد وتاريخه
دكتوراهاملوؤهل العلمي

جامعة الأزهر عام 1425ه�/ 2004ممكان احل�سول عليه
اأ�ستاذ م�ساركالدرجة العلمية

ال�سريعة الإ�سلمية التخ�س�ض العلمي العام
الفقه املقارنالتخ�س�ض العلمي الدقيق

العمل احلايل
اأ�ستاذ م�سارك بق�سم ال�سريعة الإ�سلمية بكلية ال�سريعة 

والدرا�سات الإ�سلمية- جامعة اأم القرى

االإنتاج العلمي

الكتب:	•
حما�سرات يف فقه املعاملت - درا�سة فقهية مقارنة. -
من الق�سايا الفقهية املعا�سرة يف القت�ساد الإ�سلمي. -
البحوث:	•

ال�سرعية  - املحاذير  بني  بالتمليك  املنتهية  الإجارة 
و�سوابط امل�سروعية: بحث فقهي مقارن

حكم امل�ساركة يف الوقت )التامي �سري(بحث فقهي  -
مقارن(

التطهري باملاء بني التاأ�سيل الفقهي ومظاهر التجديد  -
مقارن”. فقهي  “حث 

- امل�ساركة يف املوؤمترات والندوات:	•
املوؤمتر الدويل الثاين )مقد�س 2( الذي عقد بجامعة  -

مليا مباليزيا عام 2012م

العنوان

الربيد: مكة املكرمة - جامعة اأم القرى - فرع الطالبات 	•
بالزاهر - كلية ال�سريعة والدرا�سات الإ�سلمية- ق�سم 

ال�سريعة
الهاتف:0506785012	•
•	drfathiamashal2@yahoo.com:الإمييل
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ملخ�ص البحث
تطبيقات املسلمني للرحمة في إغاثة امللهوف وجندة املكروب 	 

د. فتحية إسماعيل محمد مشعل

تتعلق  التي  اإلسالم  في  الرحمة  قضايا  من  قضية  البحث  هذا  يتناول 
بتطبيقات املسلمني للرحمة في إغاثة امللهوف وجندة املكروب، ويهدف إلى 
بيان أن إغاثة امللهوف وجندة املكروب من معاني الرحمة، ورصد التطبيقات 
تستحق  التي  املواضع  بني  والتمييز  اإلسالمي،  الفقه  في  للرحمة  العملية 
وثالثة  ومتهيد،  مقدمة،  من  البحث  هذا  انبنى  وقد  غيرها،  من  الرحمة 
مباحث، وخامتة، أما املقدمة فقد اشتملت على مشكلة البحث، وأهدافه، 
ومنهجه، خطته، ثم جاء املبحث األول عن تطبيقات املسلمني للرحمة في 
يليه  الهالك(،  على  املشرفة  النفس  )إغاثة  املكروب  وجندة  امللهوف  إغاثة 
للملهوف  املالية  الثاني عن تطبيقات املسلمني للرحمة في اإلغاثة  املبحث 
تطبيقات  عن  الثالث  املبحث  ثم  منوذجا،  )اخليري(  التعاوني  التأمني 
املسلمني للرحمة في إغاثة امللهوف وجندة املكروب، في انتفاء الشفاعة في 

احلدود، وخلصت إلى خامتة ذكرت فيها النتائج والتوصيات.
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املبحث الرابع: داللة الرحمة باملؤمنني من أهل الكتاب من
خالل نصوص القران الكرمي ........................... 413
املبحث اخلامس: الرحمة والعدل مع احلواريني ................ 417
420 .......................... الفصل الثاني: الرحمة في الكتاب املقدس 
420 ... املبحث األول: مفهوم الرحمة في الكتاب املقدس ومظاهرها 
422 ................. املبحث الثاني: العالقة بني اخلطيئة والرحمة 
املبحث الثالث: العالقة بني الرحمة والعدل والعقاب ........... 424
املبحث الرابع: العالقة بني الرحمة والتوبة ..................... 426
اخلامتة ............................................................ 429

 

بحث: معالم الرحمة في تنزيل القرآن الكرمي.	 
 د. أبو أروى رضوان بن إبراهيم خلشني 

437 ............................................................ املقدمة 
439 ......................................... التمهيد: بني يدي املباحث 
447 ................... املبحث األول: معالم الرحمة في تنزالت القرآن 
453 .......... املبحث الثاني: معالم الرحمة في تنجيم القرآن وتفريقه 
459 ................... املبحث الثالث: معالم الرحمة في املكي واملدني 
املبحث الرابع: معالم الرحمة في أسباب النزول ................... 464
469 ............. املبحث اخلامس: معالم الرحمة في املنسوخ والناسخ 
475 ........ املبحث السادس: معالم الرحمة في نزول األحرف السبعة 
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اخلامتة ............................................................ 497

 
بحث: مالءمة التكاليف الشرعية للمكلف وأوجه الرحمة فيها.	 

د. يحيى مقبل الصباحي

491 ............................................................ املقدمة 
495 ................. املبحث األول: مفهوم التكاليف الشرعية وسماتها 
495 ....................... املطلب األول: مفهوم التكاليف الشرعية 
499 ...................... املطلب الثاني: سمات التكاليف الشرعية 
506 ..................... املطلب الثالث: االستطاعة وأوجه الرحمة 
512 .............. املبحث الثاني: التكاليف مقاصدها وتفاوت درجاتها 
513 ........ املطلب األول: التكاليف مقاصدها وآثارها على املكلف 
517 ........................ املطلب الثاني: تفاوت درجات التكاليف 
523 . املطلب الثالث: مآالت التكاليف الشرعية وأوجه الرحمة فيها 
اخلامتة ............................................................ 526
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اجلزء اخلامس

بحث: الّرحمة املهنية بني املنظور الّشرعي و القانون الوضعي،	 
أ. نسيــــم بوعافيــــة.

7 ............................................................... املقدمة 
املبحث األول: التعريف  بالّرحمة املهنية وخصائصها ................ 11

املبحث الثاني: مناذج من الّرحمة املهنية في الشريعة و القوانني
الوضعية ................................................... 18

املبحث الثالث: املقارنة بني التنزيل الشرعي و القانون الوضعي، في
40 ................................. مراعاتهما للرحمة املهنية 
55 .......................................................... اخلامتة 

 

بحث: الرحمـة في التشــريع اإللهي بني القرآن الكرمي 	 
والكتب احملرفة - دراسة حتليلية مقارنة.

د. فادي بن محمود الرياحنة

65 .............................................................. املقدمة 
املبحث األول: الرحمة هي القاسم املشترك بني جميع الشرائع

71 ....................... السماوية احلقة في صورتها األولى 
املبحث الثاني: شواهد ودالئل الرحمة في تشريعات القرآن الكرمي

85 ............................. في مقابل التشريعات األخرى 
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املبحث الثالث: الرد على شبهة وحشية التشريع في القرآن الكرمي
106 ........................... في مقابل التشريعات األخرى 
اخلامتة ............................................................ 109

 

بحث: الرحمة في تشريع العبادات التخفيف أمنوذجًا.	 
د . ايهاب محمد اللمعي.

117 ............................................................ املقدمة 
املبحث األول: التأصيل ملقصد التخفيف في الشريعة اإلسالمية .. 120
املبحث الثاني: أوجه التخفيف في التكاليف الشرعية ............. 127
147 ....................... املبحث الثالث: مبادئ التنظير وقواعد التنزيل 
اخلامتة ............................................................ 160

بحث: املسائل الطبية املتعلقة بالرحمة وحكمها الشرعي.	 
د. ابتسام محمد آدم حسنني.

169 ............................................................ املقدمة 
التمهيد: تعاريف ................................................... 171
174 ......... املبحث األول: مناذج من املسائل الطبية املتعلقة بالرحمة 
205 ............................................ املبحث الثاني: التداوي 
اخلامتة ............................................................ 207
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بحث: أوجه الرحمة في تشريع عبادة الصيام.	 
د. البندري بنت عبداهلل اجلليل.

219 ............................................................ املقدمة 
املبحث األول: التدرج في تشريع الصيام ........................... 223
225 ........................................ املبحث الثاني: مدة الصيام 
228 ....................................... املبحث الثالث: وقت الصيام 
231 ................................ املبحث الرابع: الوصال في الصيام 
233 .......................... املبحث اخلامس: صوم أصحاب األعذار 
237 ....................... املبحث السادس: الصوم في البالد القطبية 
املبحث السابع: صوم اجملاهدين ................................... 240
املبحث الثامن: الصوم واجلماع .................................... 242
244 ..................................... املبحث التاسع: قضاء الصيام 
املبحث العاشر: مشروعية الكفارة ................................. 249
اخلامتة ............................................................ 253

 

بحث: رحمة اهلل بعباده في التكاليف الشرعية على ضوء 	 
سورة البقرة - دراسة تطبيقية على آيات الطالق )من اآلية 

228-إلى اآلية241(.
د. إميان عبد الرحمن مغربي.

331 ............................................................ املقدمة 
273 .................................... املبحث األول: الرحمة باملطلقة 
274 .......... املطلب األول: الرحمة باملطلقة بعد الدخول والفرض 
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املطلب الثاني: الرحمة باملطلقة قبل الدخول ................... 285
289 ..................................... املبحث الثاني: الرحمة بالزوج 
املبحث الثالث: الرحمة بالطفل .................................... 293
اخلامتة ............................................................ 298

 

بحث: خصائص الرحمة في العبادات.	 
 د. محمد حموش.

307 ............................................................ املقدمة 
املبحث األول: حتديد مفاهيم البحث وعالقة الرحمة مبقاصد الشريعة . 307
املطلب األول: حتديد مفاهيم البحث ........................... 307
3112 .............. املطلب الثاني: عالقة الرحمة مبقاصد الشريعة 
املطلب الثالث: الرحمة مقصد شرعي كلي ..................... 316
318 ................ املطلب الرابع: الرحمة مقصد شرعي ضروري 
322 .................... املبحث الثاني: خصائص الرحمة في العبادات 
املطلب األول: التدرج في تنزيل التكاليف ....................... 322
املطلب الثاني: التقليل من التكاليف التعبدية ................... 326
املطلب الثالث: الوسطية في األحكام الشرعية ................. 329
332 ....................  املطلب الرابع: اليسر في التشريع األحكام 
املطلب اخلامس: إقرار الرخص حالة املشقات الطارئة ........ 337
اخلامتة ............................................................ 340
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بحث: رخص املريض الشرعية املتعلقة بالصالة وتطبيقاتها 	 
املعاصرة.

د. إسماعيل غازي مرحبا.

349 ............................................................ املقدمة 
355 ............................................................ التمهيد 
359 ..................... املبحث األول: رخصة اإلسقاط بسبب املرض 
املبحث الثاني: رخصة التنقيص بسبب املرض ..................... 364
368 ...................... املبحث الثالث: رخصة اإلبدال بسبب املرض 
373 ...................... املبحث الرابع: رخصة التقدمي بسبب املرض 
384 ................... املبحث اخلامس: رخصة التأخير بسبب املرض 
387 ................ املبحث السادس: رخصة االضطرار بسبب املرض 
391 ...................... املبحث السابع: رخصة التغيير بسبب املرض 
اخلامتة ............................................................ 393

 

بحث: مجهول النسب بني رحمة التشريع اإلسالمي والتشريع 	 
الوضعي.

أ/ صفية الوناس حسني.

407 ............................................................ املقدمة 
410 ............. املبحث األول: ماهية النسب و حقيقة مجهول النسب 

املطلب األول: تعريف النسب، أهميته، و طرق إثباته في
410 ...................................... التشريع اإلسالمي 
416 ......... املطلب الثاني: حقيقة مجهول النسب و أسباب وجوده 
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املبحث الثاني: حقوق مجهول النسب في التشريعات الوضعية
426 ..................................... والتشريع اإلسالمي 
املطلب األول: حقوق مجهول النسب في التشريعات الوضعية .. 426
املطلب الثاني: حقوق مجهول النسب في التشريع اإلسالمي ... 435

املبحث الثالث: نظام التبني و الكفالة بني رحمة التشريع اإللهي
445 ....................................... والتشريعات الوضعية 
445 ..... املطلب األول: التكييف الفقهي و القانوني للتبني والكفالة 
447 .. املطلب الثاني: البعد املقاصدي في إبطال التبني وتشريع الكفالة 
اخلامتة ............................................................ 459

بحث: معالم الرحمة في تشريعات البيوع في اإلسالم.	 
أ. د. إسماعيل محمد شند )عمايره(.

469 ............................................................ املقدمة 
474 ............. املبحث األول: الرحمة في الوفاء بالوعود والعقود 
476 .......... املبحث الثاني: الرحمة في الصدق واألمانة في البيع 
479 ........ املبحث الثالث: الرحمة في السماحة والتيسير في البيع 
479 ...................... املطلب األول: إنظار املعسر والتجاوز عنه 
481 .......................... املطلب الثاني: املسامحة في الغنب اليسير 
481 ............... يْن والبيع بالتقسيط  املطلب الثالث: تشريع البيع بالدَّ
املطلب الرابع: تشريع اإلقالة ........................................ 486
485 .................. املطلب اخلامس: تشريع الوكالة في البيع والشراء 
488 .................................. املطلب السادس: تشريع اخليارات 



514

491 ................................. املطلب السابع: توثيق العقد والثمن 
494 ............... املطلب الثامن: تشريع الرقابة على السوق »احلسبة« 
495 ..................................... املطلب التاسع: تشريع التسعير 
498 .. املبحث الرابع: الرحمة في إجازة بعض البيوع استثناء من األصل 
499 ......................................... لم  املطلب األول: تشريع السَّ
500 ................................... املطلب الثاني: تشريع االستصناع 
املطلب الثالث: الترخيص في العرايا ................................ 501
504 ... املبحث اخلامس: الرحمة في النهي عن البيوع الضارة باآلخرين 
املطلب األول: النهي عن بيع املسلم على بيع أخيه وسومه على سومه .. 504
املطلب الثاني: حترمي الربا واالحتكار والتطفيف في الكيل وامليزان ... 506
املطلب الثالث: النهي عن بيع الثمر قبل بدو صالحه ........... 511
املطلب الرابع: النهي عن بيع املالمسة واملنابذة وبيع النجش ... 512
املطلب اخلامس: النهي عن بيع احلاضر للبادي وتلقي الركبان ... 514
اخلامتة ............................................................ 517
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اجلزء السادس

تنفيذ 	  عند  الوالدة  حديث  والطفل  باجلنني  الرحمة  بحث: 
العقوبة اجلنائية.

 د. ندى بنت تركي املقبل.

7 ............................................................... املقدمة 
12 .............................................................. التمهيد 

املبحث األول: حترير محّل النزاع في تنفيذ العقوبة على احلامل
13 ............................................ واملرضع، وسببه 
15 ...... املبحث الثاني: تنفيذ عقوبة القتل على املرأة احلامل، واملرضع 
املبحث الثالث: تنفيذ عقوبة القطع على املرأة احلامل واملرضع ..... 24
28 ...... املبحث الرابع: تنفيذ عقوبة اجللد على املرأة احلامل واملرضع 
املبحث اخلامس: تنفيذ عقوبة احلبس على املرأة احلامل واملرضع .. 33

املبحث السادس: صفة تنفيذ عقوبة احلبس على املرأة احلامل
36 ..................................................... واملرضع 
42 ................................................................ اخلامتة 

 

بحث: الرحمة في الشريعة اإلسالمية من خالل احلدود -حد 	 
الزنى أمنوذجًا-.
د.غنية بوحوش.

55 .............................................................. املقدمة 
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61 .................................. املبحث األول: تعريف احلد والزنى 
68 ................ املبحث الثاني: مظاهر الرحمة في تشريع حد الزنى 
85 ....................... املبحث الثالث: شبهات حول حد الزنى وردها 
89 ................................................................ اخلامتة 

 

بحث: مظاهر الرحمة في العقوبات الشرعية السرقة أمنوذجًا.	 
د. علي بن عبد العزيز اخلضيري

99 .............................................................. املقدمة 
103 ............................................................... التمهيد 
108 ...... املبحث األول: مظاهر الرحمة في شروط إقامة حد السرقة 
118 .............. املبحث الثاني: مظاهر الرحمة في إثبات حد السرقة 
122 ............... املبحث الثالث: مظاهر الرحمة في تنفيذ حد السرقة 

املبحث الرابع: عقوبة االعتداء على األموال في األديان والقوانني
الوضعية ................................................... 126
133 .............................................................. اخلامتة 

 

بحث: معالم الرحمة بني اإلسالم والتعددية الثقافية.	 
أ.د.عبد الكرمي عثمان علي.

151 ............................................................ املقدمة 
154 ............................ املبحث األول: مفهوم التعددية الثقافية 
163 ...................... املبحث الثاني: التنوع الثقافي في اإلسالم 
املبحث الثالث: معالم الرحمة بني اإلسالم والتعددية الثقافية .. 171
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186 .............................................................. اخلامتة 

 

دراسة 	   - البدنية  العبادات  تشرِيع  في  الرحمة  معالـم  بحث: 
شرعية تأصيلية. 

د. محمد شافعي مفتاح بوشية

195 ............................................................ املقدمة 
199 ............................................................ التمهيد 
207 ........ املبحث األول: معالم الرحمة في العبادات البدنية احملضة 
املبحث الثاني: معالم الرحمة في العبادات البدنية واملالية )احلج(  230
اخلامتة ............................................................ 238

 

بحث: مقاصد الرحمة في التشريع اإلسالمي.	 
د. عبد اجمليد خالدي

253 ............................................................ املقدمة 
املطلب األول: في معاني الرحمة ومشتقاتها ....................... 255
258 ................. املطلب الثاني: الرحمة وعالقتها بالنوع اإلنساني 

املطلب الثالث:  في الكشف عن مقاصد الرحمة في قواعد
161 .............................. الشريعة ونصوصها العامة 
اخلامتة ............................................................ 280
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بحث: مقصد الرحمـة في رخص الصالة املتعلقة بالسفر.	 
أ. نعيم هدهود حسني موسى

287 ............................................................ املقدمة 
292 ............................................................ التمهيد 
299 .............................. املطلب األول: قصر الصالة الرباعية 
302 ............................... املطلب الثاني: اجلمع بني الصالتني 
املطلب الثالث: جواز صالة اجلمعة ................................ 306
309 ................................ املطلب الرابع: التنفل على الراحلة 
املطلب اخلامس: العمل عند اشتباه القبلة ......................... 312
322 .............................................................. اخلامتة 

بحث: مقصد الرحمة وأثره على املكلف في تشريع الصالة املفروضة.	 
د.خبيب علي سعيد سالم

337 ............................................................ املقدمة 
341 ................ املبحث األول: الرحمة باملكلف في فرضية الصالة 
املبحث الثاني: الرحمة باملكلف في تشريع الصالة بالنظر إلى إقامتها ... 351
366 ..... املبحث الثالث: الرحمة باملكلف في األثر املترتب على إقامة الصالة 
اخلامتة ............................................................ 373

بحث: مقصد الرحمة وتطبيقاته في فقه العقوبات.	 
د. أبو القاسم محمدأبوشـامة جناه

383 ............................................................ املقدمة 
387 ............................................................ التمهيد 
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املبحث األول:  املالمح العامة ملقصد الرحمة في تشريع العقوبات  391
396 ... املبحث الثاني: تطبيقات مقصد الرحمة في إثبات العقوبة على اجلاني 
402 . املبحث الثالث: تطبيقات مقصد الرحمة أثناء إقامة العقوبة على اجلاني 
املبحث الرابع: تطبيقات مقصد الرحمة بعد تنفيذ العقوبة على اجلاني ... 413
اخلامتة ............................................................ 418

 

بحث: مـن وجـوه الرحمة املتعلقة بالصالة في اإلسالم	 
الـحسني عبد اللطيف محمد خـضر

431 ............................................................ املقدمة 
436 .... املبحث األول: أوجه الرحمة املتعلقة بتشريع الصالة وأساسها 

املبحث الثاني: من وجوه الرحمة مبراعاة األحوال والظروف
446 ......................................... اخملتلفة للمكلف 

املبحث الثالث: من وجوه الرحمة املتعلقة بالتخفيف من قدر
الصالة أداًء وقضاًء ...................................... 458

املبحث الرابع: من وجوه الرحمة املتعلقة بالصالة ذات الصبغة
464 .................................. اإلنسانية واالجتماعية 
اخلامتة ............................................................ 475

 

بحث: الرحمة بني اإلسالم والقوانني الوضعية - الشعائر التعبدية 	 
أمنوذجًا.

د. نايف بن جمعان جريدان

485 ............................................................ املقدمة 
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488 ......... التمهيد: التعريف مبفهوم الرحمة في الشريعة اإلسالمية 
490 .... املبحث األول: القواعد الشرعية احلاكمة للرحمة في اإلسالم 
502 ...... املبحث الثاني: معالم وشواهد الرحمة في الشعائر التعبدية 

املبحث الثالث: املقارنة بني الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية
في مجال الرحمة .................................................. 529
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